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דבר המערכת

קוראים יקרים שלום,  
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון 31 של "מספר חזק 

2000" – גיליון מיוחד שמוקדש כולו לנושא גיאומטריה.

חזק  "מספר  העת  כתב   2017 מינואר  החל  להזכירכם, 

2000" קיבל סטטוס של כתב עת שפיט ומופיע ברשימת 

חוקרים  ות"ת.  ידי  על  שמתפרסמת  שפיטים  עת  כתבי 

העת  בכתב  עבודותיהם  את  לפרסם  מבקשים  רבים 

במתן  לעיכוב  גורם  במערכת  שנוצר  העומס  ולפעמים 

תשובות השופטים. אנחנו מבקשים מהכותבים להתאזר 

בסבלנות, ומבטיחים שכל פנייה תיענה בהקדם האפשרי.

בוחר לשתף אתכם בחידה  אני  כחובב חידות מתמטיות 

הגיליון  לאור  יוצא  בה  השנה   -  2020 למספר  הקשורה 

ולנושא סיבוב מנטלי שנדון במספר מאמרים בגיליון זה. 

החידה ניתנה בתחרות שנתית קנגורו לכיתות ה-ו:

כאשר העטלף טל עזב את המערה, 
השעון הדיגיטלי הראה את השעה: 

כשטל חזר למערה, הוא נתלה עם הראש 
למטה וכשהסתכל על השעון ראה שוב: 

כמה זמן היה טל מחוץ למערה?

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו חידות שאהבתם ונשמח 

לפרסם אותן במדור בעיות מתמטיות בגיליונות הבאים. 

2000" הוא כתב עת  להזכירכם, כתב העת "מספר חזק 

שיוצא לאור מזה כ- 20 שנה ומיועד למורים למתמטיקה, 

של  מקצועית  ובהתפתחות  בהכשרה  העוסקים  לכל 

ולסטודנטים  היסודי,   הספר  לבית  למתמטיקה  מורים 

לטפח  היא  העת  כתב  מטרת  המתמטיקה.  להוראת 

ולפתח את קהילת המורים, לחשוף את המורים לחומרים 

מעשיים ועיוניים כאחד, להעשיר את הידע שלהם ולתרום 

להתפתחותם המקצועית. 

בחינוך  העוסקים  כל  את  מזמין  אני 
לשלוח  היסודי  הספר  בבית  מתמטי 
 .32 מספר  לגיליון  מאמרים  אלינו 
לפני פרסום, כל מאמר עובר הליך של 
שיפוט עיוור של שני שופטים לפחות.

בגיליון 31 יש מבחר עשיר של מאמרים: 

הגופים  בנושא  הפתיחה  משיעור  למדנו  " מה  המאמר 

חן- ונעמי  מרקוביץ  צביה  על-ידי  נכתב  ב'? ",  בכיתה 

חדד ומציג פעילות ומהלך שיעור פתיחה בנושא הגופים 

ההמשך  בשיעורי  לשלב  ניתן  אותם  ורעיונות  ב'   בכיתה 

בנושא הגופים . 

גיאומטרי  ידע  לקידום  כאמצעי  טיעוני  "שיח  המאמר 

מקצועית:  הכשרה  בתוכנית  א-ב  כיתות  מורות  של 

 המקרה של פירמידה ", נכתב על-ידי הודא שאיב ומיכל 

ומציג מחקר שמטרתו לבחון  שימוש בשיח טיעוני  טבח 

הדרוש  גיאומטרי  ידע  לקידום  כאמצעי  מליאה  בדיוני 

להוראת צורות דו-ממדיות  וגופים אצל המורות.   

ניצה  הכותבת  שביניהם",  ומה  לנתח  "לראות,  במאמר 

לחשיבה  ויזואליזציה  בין  שילוב  לפנינו  פורשת  כהן 

https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view


הגיאומטריה  בהוראת  מרכזי  דידקטי  כרעיון  אנליטית 

בבית הספר היסודי. 

שיטתית  כדרך  "ניסוי  סיניצקי  איליה  של  במאמרו 

ימצא  היסודי",  הספר  בבית  גאומטרי  ידע  להבניית 

לפתח  האמורות  פעילויות  של  אחדות  דוגמאות  הקורא 

את תובנות הלומד אודות עולם המצולעים.

עיסוק  באמצעות  מרחביים  כישורים  "פיתוח  במאמר 

פטקין  ודורית  שריקי  עטרה  מציגות  מנטלי",  בסיבוב 

הלומדים  יכולת  את  לפתח  שנועדו  למשימות  דוגמאות 

לבצע סיבוב מנטלי ובכך להובילם להבנה  טובה יותר של 

הנושא ומציאת היופי הגלום בו.  

המאמר "חקירת מתומנים בסביבה מתוקשבת", נכתב 

לימוד  הרשקוביץ  ומציג  ושרה  דנא-פיקארד  נח  ידי  על 

מצולעים בהקשר תרבותי תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, 

הוא  המאמר  הלימודים.  תוכנית  של  אינטגרלי  כחלק 

 דוגמה לשילוב תחומי דעת כחלק מלמידת מתמטיקה . 

"מורים  פרץ  ואיריס  עובדיה  תקוה  של  במאמר 

מספרות  לומדים  היסודי  הספר  בבית  לגיאומטריה 

מחקר  הקורא  ימצא  תיאורטית  ויישומית ",  מקצועית 

מורים  של  הגיאומטרית  החשיבה  בהתפתחות  העוסק 

בלמידה  ממוקדת  סדנה  בעקבות  היסודי,  הספר  בבית 

מספרות  תיאורטית ויישומית בגיאומטריה. 

גופים  ""מהשטח":  סיניצקי  מרינה  של  המאמר 

משוכללים בסביבה טכנולוגית דינמית", מתאר התנסות 

דינמית.  טכנולוגית  בסביבה  משוכללים  גופים  בלמידת 

אשר  הלומדים  של  על  התנסות  מבוססת  הלמידה 

 . ) immersive room ( מתרחשת בחדר למידה אופפת

אני רוצה להודות לכל השותפים לתהליך ההוצאה לאור 

של גיליון זה: לכותבי המאמרים שדאגו לשתף ולהעשיר 

את הידע המתמטי והידע הפדגוגי של ציבור אנשי החינוך 

כל  בעיון  שקראו  המערכת  לחברי  וכמובן  המתמטי, 

מאמר, העירו, האירו ותרמו מזמנם ומניסיונם המקצועי 

להשבחת המאמרים בכתב העת. תודה רבה!

ביצירת  חלק  ושתיקחו  מהקריאה  שתיהנו  מקווה  אני 

הגיליון הבא.

בברכה,
פרופ' מארק אפלבאום, עורך כתב העת,

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה

תגובותיכן ותגובותיכם לכתב העת, 
חשובות לנו מאוד. 

נא מלאו את טופס המשוב.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaSE2pDSIWXJB4AtM4S-5P6NEk43HYR0ZWDaD8d2Oozy_omg/viewform


קוראים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם שפרופ' אברהם הרכבי 

השלים את מלאכת הסריקה של כל 27 הכרכים של 

כתב העת "שבבים".

“שבבים" היה כתב עת שיצא לאור מטעם קבוצת 

המתמטיקה, במכון ויצמן למדע, בשנות ה- 70 וה- 

80 של המאה העשרים.

בראש הצוות של כתב העת "שבבים", עמד 

פרופסור מקסים ברוקהיימר אשר כראש 

קבוצה וכראש מחלקה קבע את אופי העבודה 

בסטנדרטים גבוהים הממשיכה כך מאז ועד היום. 

כיום המחלקה עוסקת בפיתוח, הפעלה ומחקר 

אקדמי המשולבים לשירות מערכת החינוך ברוח 

אותם סטנדרטים. 

אנשים רבים בחינוך המתמטי בארץ תרמו 

מכתביהם ל"שבבים”.

כתב העת מכיל אוצרות של ממש אשר יוכלו 

לספק חומר עבודה נפלא למורים, למורי מורים, 

למדריכים, למרצים במכללות, לעושים עבודות גמר 

וגם יכולים להוות השראה לתלמידים באשר הם.

רוב המאמרים הם מקוריים, מעמיתים בארץ, 

חלקם מתורגמים, ופה ושם יש גם מאמרים בעלי 

גוון מחקרי.

הנכם מוזמנים "לדפדף" 
בכל 27 הכרכים ולהתרשם. 

קריאה מהנה!

קישור ל"שבבים"

https://stwww1.weizmann.ac.il/?page_id=1894
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מה למדנו משיעור הפתיחה 
בנושא הגופים בכיתה ב׳?

 פרופ' צביה מרקוביץ
 סמינר הקיבוצים, 

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

 נעמי חן-חדד
 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך 

 וסמינר הקיבוצים, 
המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות
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פעילות 4: המשך יישום הידע שנרכש

באמצעות  וגופים  צורות  בין  הבחנה  מטרה: 

דף עבודה )מצורף בסוף המאמר(.

שיקולים בתכנון השיעור

בכיתה 	  הגופים  לנושא  פתיחה  שיעור  הוא  השיעור 

ב'. לאחר לימוד מושג חדש, ניתן לוודא שהתלמידים 

מבינים אותו אם הם  מסוגלים  להבחין בין דוגמאות 

שייכות  שאינן  דוגמאות  לבין  זה  למושג  השייכות 

לשייך  יוכלו  שהילדים  רצינו  שלנו  במקרה  למושג. 

קודמים,  מלימודים  להם  שמוכר  מושג  הצורות,  את 

 - החדש  המושג   - הגופים  ואת  הצורות,  לקבוצת 

את  יפרידו  שהילדים  רצינו  כלומר  אחרת.  לקבוצה 

 - זרות  קבוצות  לשתי  לפניהם  שנשים  העצמים 

קבוצת הצורות וקבוצת הגופים.

היה חשוב לנו שהילדים יעבדו עם גופים מוחשיים ולא 	 

עם גופים שרואים בתמונות או במחשב, כיוון שאצל 

בהתייחסות  קשיים  להתעורר  יכולים  זה  בגיל  ילדים 

צג  על  או  בתמונה  המופיע  תלת-ממדי  שהוא  לגוף 

המחשב כדו-ממדי.

או 	  מנייר  עשויות  היו  בהן  שהשתמשנו  הצורות  כל 

קרטון ולא מפלסטיק או מעץ, כדי לא להיתקל בבעיה 

שעלולה היתה להתעורר דווקא בשיעור זה, אם היינו 

משתמשים בצורות "בעלות עובי". 

בצורה 	  לשחק  דקות  כמה  לילדים  לתת  החלטנו 

חופשית עם העצמים ששמנו על השולחן כדי שיכירו 

אותם טוב יותר וגם כדי שתהיה להם הזדמנות לשחק 

איתם לפני הפעילות.

זה 	  מה  יודעים  שהילדים  בטוחות  היינו  שלא  מכיוון 

החלטנו  זרות,  קבוצות  לשתי  עצמים  לחלק  אומר 

לתת בפעילות הפותחת שתי משימות בהן יש לחלק 

קבוצה לשתי קבוצות זרות.

לפי 	  תהיה  הקבוצות  כל  אצל  החלוקה  שאם  תכננו 

קריטריון המבחין בין צורה לבין גוף, נבקש מהילדים 

למעשה  מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  הם  והצורות  הגופים 

אנחנו פועלים בתוך עולם של גופים וצורות. למרות זאת, 

שיעורי  בין  הקשר  את  מספיק  רואים  הילדים  תמיד  לא 

והצורות  הגופים  עולם  לבין  הספר  בבית  הגיאומטריה 

שמסביבנו. בתוכנית הלימודים מופיע נושא הגופים בכיתה 

ב'. בכיתה א' לומדים הילדים על המצולעים ומתמקדים 

הצורות  עם  להכרות   .)2006 החינוך,  )משרד  במרובעים 

בכיתה א' קודמת הכרות עם גופים וצורות בגן הילדים. על 

פי תוכנית הלימודים לגן הילדים )משרד החינוך, 2010(, 

בלבד:  ממצולעים  הבנויים  לגופים  נחשפים  הילדים 

גליל,  אחרים:  ולגופים  ומנסרה,  תיבה  פירמידה,  קובייה, 

חרוט וכדור. כמו כן, תוכנית הלימודים בגן כוללת צורות 

בהן יש קו עקום: אליפסה, עיגול, חצי עיגול, ומצולעים: 

משולשים, מרובעים, מחומשים וכו'.

במאמר זה נתאר שיעור פתיחה בנושא הגופים בכיתה ב', 

שמתמקד בהבחנה בין צורה לגוף. נתאר את הפעילויות 

שנעשו בשיעור ונביא תיעוד ממהלך השיעור. את השיעור 

השיעור.  מהלך  את  ורשמה  צפתה  וצביה  נעמי,  לימדה 

לשלב  ניתן  אותם  רעיונות  למספר  נתייחס  מכן  לאחר 

בשיעורי ההמשך בנושא הגופים.

שיעור פתיחה בנושא הגופים

מטרת השיעור - הבחנה בין גופים לצורות
לשיעור זה תכננו את ארבע הפעילויות הבאות:

פעילות 1: פתיחה

זרות  קבוצות  לשתי  קבוצה  חלוקת  מטרה: 

על פי קריטריון נתון.

פעילות 2: גוף השיעור: שלב ההתנסות וההמשגה

)המכילה  עצמים  קבוצת  חלוקת  מטרה: 

לפי  זרות  קבוצות  לשתי  וגופים(  צורות 

קריטריון המבחין בין צורה לבין גוף.

פעילות 3: יישום הידע שנרכש 

הכיתה,  בחדר  גופים  חיפוש  מטרה: 

במסדרונות ובחצר בית הספר.

מה למדנו משיעור הפתיחה בנושא הגופים בכיתה ב'?

צביה מרקוביץ, נעמי חן-חדד
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אומר לחלק קבוצה נתונה לשתי קבוצות זרות. 

פעילות 2
)המכילה  עצמים  קבוצת  חלוקת  השיעור:  גוף 

צורות וגופים( לשתי קבוצות זרות
הנחנו על השולחנות לכל קבוצה מספר צורות בצבעים 

עיגול,  מקבילית,  ריבוע,  מעוין,  טרפז,  מלבן,  כמו:  שונים 

דווקא  לאו   - סתמית  צורה  כלשהו,  מצולע  משושה, 

מצולע, וכד'. הנחנו על השולחנות לכל קבוצה גם גופים 

ובגדלים שונים, למשל:  שונים: קופסאות בצורות שונות 

קופסת קורנפלקס, אריזה של שוקולד טובלרון, קופסת 

גופים  משחק,  קוביית  צנצנות,  בקבוקים,  נמס,  קפה 

דוגמה  וכד'.  שונות,  פריסות  מקיפול  שקיבלנו  מקרטון 

לחלק מהצורות והגופים ניתן לראות בתמונה 1.

תמונה 1
דוגמאות לצורות ולגופים שהונחו לפני התלמידים

לאחר שהצורות והגופים חולקו לילדים נעמי אמרה: "יש 

עליהם  תסתכלו  קודם  השולחן.  על  עצמים  הרבה  לכם 

לשתי  אותם  תחלקו  מכן  ולאחר  קצת,  איתם  ותשחקו 

קבוצות". 

סבב ראשון של החלוקה לקבוצות: 

הילדים התבוננו בעצמים, לקחו אותם בידיים, בנו מהם 

כשעברנו  החלוקה.  באופן  לדון  התחילו  ואז  מגדלים 

העצמים  את  חילקו  הקבוצות  רוב  כי  ראינו  ביניהם 

באחת  לדוגמה:  עשויים.  הם  ממנו  החומר  לפי  בעיקר 

או  מפלסטיק  "עשויים  לפי  חולקו  העצמים  הקבוצות 

לתאר אינטואיטיבית מה זו צורה ומה זה גוף, לקשר 

את הגוף שלנו עם דוגמאות של גופים אחרים ולשאול 

אחרת  בצורה  העצמים  את  לחלק  היה  אפשר  אם 

לא  הילדים  של  והחלוקה  במידה  קבוצות.  לשתי 

תתייחס לצורה וגוף, תכננו לשאול אם אפשר לחלק 

לקריטריון  איתם  יחד  להגיע  דיון  כדי  ותוך  אחרת 

המבחין בין צורה לבין גוף.

חשבנו 	  הגופים,  קבוצת  אל  יתוודעו  שהילדים  לאחר 

 - הקרובה  בסביבה  גופים  יחפשו  שהם  נכון  שיהיה 

בין  שיחבר  דבר  הספר,  בית  ובשטח  הכיתה  בחדר 

וגם יהפוך את השיעור  ובין חיי היומיום  המתמטיקה 

לחוויתי יותר.

כדי לסכם את הפעילות, הכנו דף עבודה ובחרנו לא 	 

לצייר את הצורות והגופים אלא לרשום  את שמותיהם 

בצורה מילולית, שוב על מנת לא להיכנס לנושא של 

גוף תלת-ממדי המתואר על דף שהוא דו-ממדי.

תיאור השיעור

בתיאור  קבוצות.  בחמש  שיושבים  ילדים   26 בכיתה 

השיעור "נ" מציין 'נעמי'. "י" מציין ילד או ילדה.

פעילות 1
פתיחה: חלוקת קבוצה לשתי קבוצות זרות

נעמי ביקשה מהילדים שיתחלקו לשתי קבוצות - קבוצת 

קבוצות  לשתי  התחלקו  הילדים  בנים.  וקבוצת  בנות 

והתיישבו על השטיח. נעמי שאלה את אחת הילדות האם 

היא יכולה לשבת בקבוצה השנייה. הילדה ענתה שלא כי 

היא לא בן.

נעמי ביקשה מהילדים להוציא טוש או עיפרון מהקלמר 

כלי  ולאחר מכן ביקשה שיתחלקו לשתי קבוצות על-פי 

הכתיבה שמחזיקים ביד. הילדים התחלקו לשתי קבוצות. 

ב"קבוצת  לעמוד  בחר  בטוש  שהחזיק  הילדים  אחד 

ל"קבוצת  עבר  הוא  קצר  בירור  לאחר  העפרונות". 

הטושים".

לאחר שתי פעילויות אלה, ולאחר דיון "האם ילד שבחר 

להיות  יכול  או  העפרונות"  ב"קבוצת  להיות  יכול  בטוש 

זה  מה  הבינו  שהילדים  התרשמנו  הקבוצות?"  בשתי 
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הילדים יחד: "ב"דקים"."

"אבל זה גדול."נ: 

"אבל זה דק." י: 

של נ:  בקבוצה  ששמנו  העצמים  לכל  המשותף  "מה 

ה"דקים"?"

"אפשר לעשות אותם מנייר."י: 

"איך  ושואלת:  שונים  מצולעים  מראה  נעמי  זה  בשלב 

קוראים לכולם?"

"מצולע."י: 

"מצולעים?"נ: 

"כן כי הם סגורים."י: 

"מה זה מצולע?"נ: 

"קו שבור סגור."י: 

נעמי מראה צורה "עגלגלה" ושואלת: "האם זה מצולע?"

"צריך לספור את הצלעות כי יש חלק אחד עגול."י: 

"האם זה מצולע?"נ: 

"לא. כי לא כל הצלעות קווים ישרים."י: 

"זאת צורה."י: 

"זאת צורה אפילו אם אין לה שם מיוחד."נ: 

"האם היא יכולה להיות שייכת לקבוצת ה"דקים"?"נ: 

"כן."י: 

"איך קוראים לקבוצת ה"דקים"?"נ: 

"קבוצת הצורות."י: 

"ואיך קוראים לקבוצת ה"עבים"?"נ: 

הילדים לא עונים.

"כל ה"עבים", במה הם שונים מהצורות?"נ: 

"יש בהם גם צורות אבל הם גם עבים."י: 

"נכון. ניתן לראות בהם צורות."נ: 

"העבים יותר גדולים."י: 

שוב נ:  )מראה  גדולות."  צורות  גם  לכם  הראיתי  "אבל 

את הבריסטול(.

הילדים לא עונים.

את נ:  גדולה  בקופסה  ששמו  הקבוצות  באחת  "ראיתי 

הדברים הקטנים."

"בעבים אפשר לאחסן דברים."י: 

"בזה אפשר לאחסן דברים?"  ושואלת:  גוף  נעמי מראה 

מראה גוף נוסף ושואלת אותה שאלה. 

נעמי מרימה צורה ושואלת: "בזה אפשר לאחסן משהו?"

שהשתמשו  סיפרו  הילדים  אחר".  ממשהו  או  מקרטון 

עשוי  עצם  איזה  להחליט  מנת  על  המישוש  בחוש 

מפלסטיק ואיזה עשוי מקרטון. קבוצה אחרת השתמשה 

בקריטריון של "קרטון" ו"לא קרטון" )תשובה הרבה יותר 

ליותר  העצמים  את  חילקה  נוספת  קבוצה  מדויקת(. 

והשאר  הקופסאות,  ובה  אחת  קבוצה  קבוצות:  משתי 

היו  כי  רק  לא  בעייתית  היתה  החלוקה  הצבע.  פי  על 

באופן  לחלק  קשה  היה  כי  אלא  קבוצות  משתי  יותר 

הונחה  צהובה  קופסה  למשל  וכך  זרות,  לקבוצות  זה 

גם  שייכת  הייתה  כשלמעשה  ה"צהובים"  בקבוצת 

לקבוצת ה"קופסאות".

סבב שני של החלוקה לקבוצות: 

קבוצות  לשתי  חלוקה  לגבי  ההנחיות  את  חידדה  נעמי 

עשויים  ממנו  החומר  לפי  לחלק  לא  לילדים  ואמרה 

חלוקה  ראינו  בין הקבוצות  שוב  העצמים. כשהסתובבנו 

שזה  ונמוך,  גבוה  ולפי  צלעות  מספר  לפי  צבעים,  לפי 

אולי יכול להוביל לחלוקה לפי צורה וגוף, אבל בשלב זה 

בקבוצת ה"נמוכים" היו גם לא מעט גופים.

סבב שלישי של החלוקה לקבוצות ודיון: 

לילדים  ואמרה  נוספת  פעם  ההנחיות  את  חידדה  נעמי 

לא לחלק לפי החומר כי את זה הם כבר עשו, לא לחלק 

לפי הצבע כי זה יוצר יותר משתי קבוצות, לא לחלק לפי 

מספר הצלעות כי זה יוצר שוב יותר מדי קבוצות וביקשה 

מהם לחשוב על משהו אחר.

מהקבוצות  בחלק  "ניצוצות"  התגלו  כבר  זה  בשלב 

כשהילדים חילקו את העצמים על פי קריטריון של ״עבה״ 

ו״דק״. באחת הקבוצות שמו את כל הצורות בצד אחד, 

את כל הגופים בצד שני אבל את קופסת הגפרורים שמו 

בצד של הצורות. קבוצה אחרת שחילקה גם היא ל״דק״ 

ו״עבה״ שמה את קופסת הגפרורים בצד של הגופים. 

בכיתה התעורר דיון בנוגע למיקום קופסת הגפרורים:

"בצד של ה"עבים" כי הקופסה יותר עבה מהצורות."י: 

"אבל קופסת הגפרורים עדיין דקה לעומת קופסאות נ: 

אחרות, אז אולי כן ב"דקים"?"

"קופסת הגפרורים קטנה. אז צריך ב"דקים"."י: 

"הגפרורים עדיין צריכים להיות ב"עבים"."י: 

נעמי הראתה לילדים בריסטול גדול ושאלה: "איפה נשים 

את זה?"
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מה למדנו מהשיעור?

השיעור. 	  כל  במהלך  עסוקים  היו  שהילדים  ראינו 

השיעור  בפתיחת  המשימות  את  לבצע  נהנו  הם 

ראינו  היו אלה שהתחלקו לקבוצות.  בהן הם עצמם 

ולבנות  ובצורות  בגופים  לגעת  נהנו  שהילדים  גם 

לאופן  בנוגע  סוערים  דיונים  ניהלו  הם  בעזרתם. 

בדיונים  פעיל  חלק  לקחו  ורובם  לקבוצות  החלוקה 

שהתקיימו במליאה.

לחוד 	  תכנון  כי  שיעור,  בכל  כמו  כמעט  למדנו,  שוב 

זמן  יותר  הרבה  לקחה   2 פעילות  לחוד.  ומציאות 

מהמתוכנן. מכיוון שמצאנו שתהליך חלוקת הצורות 

ומלמד, החלטנו לתת  והגופים לשתי קבוצות חשוב 

לו מספיק זמן ולכן פעילות 3 עברה לשיעור הבא ואת 

דף העבודה נתנו כמשימת בית.

לבצע 	  הילדים  של  הקושי  את  הן  ראינו  זה  בשיעור 

לבנות  הצורך  והן  לשנייה  אחת  ממשימה  "העברה" 

היטב  התמודדו  הילדים  מדורגת.  בצורה  משימות 

עם שתי המשימות שנתנו בפתיחת השיעור: חלוקה 

במשימה  זרות.  קבוצות  לשתי  הילדים  קבוצת  של 

הראשונה  הם התחלקו לשתי קבוצות זרות -  קבוצת 

בנות וקבוצת בנים ובמשימה השנייה התחלקו לשתי 

חשבנו  ביד.  שהחזיקו  הכתיבה  כלי  פי  על  קבוצות 

שבעקבות משימות אלה הילדים יהיו מסוגלים לחלק 

את העצמים )הצורות והגופים( לשתי קבוצות זרות: 

לפי  או  גוף  לבין  צורה  בין  המבחין  קריטריון  לפי  או 

כי רק חלק מהילדים אכן עשו  קריטריון אחר. נראה 

הילדים  למשל:  העצמים,  למשימת  ה"העברה"  את 

שחילקו ל"קרטון" ו"לא קרטון". ילדים אחרים חילקו 

)לפי  קבוצות  של  יותר  גדול  למספר  העצמים  את 

כי  נראה  לשתיים.  ולא  צלעות(  מספר  לפי  או  צבע 

יכולנו לחדד את הנקודה של חלוקה לשתי קבוצות, 

אם היינו נותנות משימה נוספת אחרי שתי משימות 

הפתיחה, או אם היינו מחליפות את המשימה השנייה 

עטים  השולחן  על  שמים  בה  למשימה  שבפתיחה, 

וטושים וצריך לחלק לשתי קבוצות. בשתי המשימות 

היתה  ואולי  עצמם  את  חילקו  הילדים  הראשונות 

משימת  לפני  עצמים  מחלקים  בה  משימה  חסרה 

"אפשר לשים על זה משהו."י: 

"האם יש שם לכל הקבוצה של ה"עבים"?"נ: 

"מחסן."   י: 

לאחסן נ:  יכולה  אני  שלה(  הגוף  על  )מראה  "אצלי 

דברים?"

"אוכל."י: 

"שתיה."י: 

"דם."י: 

"תינוקות."י: 

"עצמות."י: 

"איך קוראים למה שאני?"נ: 

"גוף."י: 

הגופים נ:  קבוצת  על  )מצביעה  אלה?"  ומה  גוף,  "אני 

שעל השולחן(.

"גופים."י: 

"אבל אי אפשר לאחסן מישהו."י: 

"אפשר לאחסן משהו."י: 

סבב רביעי של החלוקה לקבוצות: 

צורות  לקבוצת  העצמים  את  לחלק  מבקשת  נעמי 

וקבוצת גופים.

אחת הקבוצות שמה יחד את כל העצמים. הילדים אמרו: 

קבוצה  גופים."  )הילדים(  אנחנו  יחד.  הם  העצמים  "כל 

שתי  עם  הצורות.  עם  יחד  קטנות  תיבות  שמה  אחרת 

קבוצות אלה קיימנו דיון קצר שלאחריו הילדים שינו את 

והגופים.  החלוקה כך שהיתה הפרדה נכונה בין הצורות 

 - קבוצות  לשתי  נכון  חילקו  האחרות  הקבוצות  שלוש 

צורות וגופים.

"רציתי לשים את עצמי על השולחן ליד הגופים וגם י: 

את התיק שלי וגם את הבקבוק." 

כתוב  היה  האחד  על  שלטים:  שני  קיבלה  קבוצה  כל 

"צורות" ועל השני "גופים". הילדים התבקשו למקם את 

השלטים ליד הקבוצות המתאימות. 

השיעור הסתיים. 

דחינו  הקרובה,  בסביבה  גופים  חיפוש   :3 משימה  את 

לשיעור הבא.

בין צורות לגופים,  - הבחנה  4: דף העבודה  את משימה 

הילדים קיבלו כמשימת בית. 
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רעיונות נוספים לנושא הגופים

בואו ״נפשיט״ את הגופים
כשאנחנו רוצים להראות את הקשר בין הגופים והפריסות 

אנחנו בדרך כלל נותנים לילדים פריסות ומבקשים מהם 

הפעולה  את  נעשה  אם  ללמוד  נוכל  מה  גופים.  לבנות 

מראש  ״הלבשנו״  שאותו  גוף,  ניקח  כלומר,  ההפוכה? 

ו״נפשיט״ אותו, כפי שאפשר לראות בתמונה 2.

תמונה 2 
"מפשיטים" את התיבה

מצמידים   עליהם  גופים  הילדים  בפני  מציגים  זה  באופן 

כך  אותם,  המרכיבות  הצורות  את  צמדנים(  )באמצעות 

נשאלים,  הילדים  בנפרד.  חלק  כל  להסיר  יהיה  שניתן 

למשל, ממה לדעתם מורכבת התיבה )קופסת קורנפלקס 

"מפשיטים"  אפשרויות,  מציעים  שהם  לאחר  מצופה(? 

את הגוף ומציגים בפני התלמידים את הצורות המרכיבות 

הילדים  בפני  להציג  מומלץ  אותו  נוסף  גוף  הגוף.  את 

באופן זה הוא הגליל. גם לגביו מעלים השערות ולבסוף 

הצורות והגופים.

את 	  אחרת  מבינים  שונים  שילדים  יודעים  אנחנו 

דוגמה לכך  או שומעים בכיתה.  רואים  הדברים שהם 

ולקשר  האדם  לגוף  בהתייחסות  זה  בשיעור  ראינו 

שעסקנו  לאחר  השיעור,  סוף  לקראת  לגופים.  שלו 

בשיעור בגוף שלנו ובקשר שלו לגופים, אחד הילדים 

לשים את  "רציתי  הבין את הקשר, אמר:   כי  שנראה 

עצמי על השולחן ליד הגופים וגם את התיק שלי וגם 

את הבקבוק". לעומת זאת באחת הקבוצות התייחסו 

בנפרד לגוף האדם ולגופים ולצורות שעל השולחן, ולא 

הצליחו לקשר ביניהם. נראה כי גם כאן צריך היה לחדד 

את הדומה בין גוף האדם לבין הגופים שעל השולחן. 

נקודות שכדאי לשים לב אליהן לקראת 
השיעור הבא

נוספת 	  בהתייחסות  לפתוח  כדאי  הבא  השיעור  את 

לתכונה המאפיינת גופים - הנפח. ניתן, לפחות בחלק 

מהגופים לאחסן דברים, ניתן למלא אותם ולהמחיש 

למצוא  ניתן  זו  ברוח  התייחסות  נפח.  תופסים  שהם 

ההתייחסות  שם  הילדים,  גן  של  הלימודים  בתוכנית 

היא עבור הגננות: "גוף הוא תלת-ממדי, יש לו נפח, 

 ,2010 החינוך,  )משרד  בחלל"  מקום  תופס  הוא 

חזרה  תהווה  הביתה  שניתנה  המשימה   .)43 עמ' 

הקריטריון  פי  על  זרות  קבוצות  לשתי  החלוקה  על 

המבחין בין צורה לבין גוף.

בשיעור זה כדאי להתייחס לצורות ולגופים שסביבנו 	 

חיי  ובין  המתמטיקה  בין  הקשר  את  בכך  ולחזק 

מכן  ולאחר  הכיתה  בחדר  להתחיל  כדאי  היומיום. 

בית הספר, מסדרונות,  ברחבי  לטיול מתמטי  לצאת 

אבל  גופים.  למצוא  וכו', במטרה  אולם ספורט  חצר, 

רואים  שאנחנו  רבים  וגופים  צורות  כי  לזכור  צריך 

לומר  כדאי  לכן  מדויקים.  וגופים  צורות  אינם  סביבנו 

"הפח דומה לגליל", "הארון הוא כמו תיבה" ולא "הפח 

להדגיש  כדי  זאת  תיבה",  הוא  ו"הארון  גליל"  הוא 

בגיאומטריה  והגופים בהם אנחנו עוסקים  שהצורות 

הם צורות וגופים מדויקים, ואילו הצורות והגופים בחיי 

היומיום הם לא תמיד מדויקים.
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ביבליוגרפיה

מרקוביץ, צ' )2019(. חושבים מתמטיקה בגיל הרך - 	 

ספר לאנשי חינוך ולהורים. מכון מופ"ת.

תוכנית 	   .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים.

לימודים 	  תוכנית  מתמטיקה,   .)2010( החינוך  משרד 

דתי.  והממלכתי  הממלכתי  בחינוך  הילדים  לגן 

ירושלים.

"מפשיטים" את הגוף ומציגים את החלקים. גם בתיבות 

בעלי  דומים  גופים  שני  להציג  מומלץ  בגלילים  וגם 

וקופסת  גדולה  קורנפלקס  קופסת  למשל,  שונה,  גודל 

קורנפלקס קטנה, במטרה להגיע עם התלמידים להבנה 

קשר  ללא  הגוף  את  המרכיבות  צורות  אותן  לתיבות  כי 

לגודל שלהן. 

למה אין ארון בצורת כדור?
לאחר שראינו גופים בסביבה ולאחר שמבקשים מהילדים 

לחפש גופים בביתם ולהביא לכיתה גוף, אפשר לדון בסוגי 

הגופים הנמצאים סביבנו, בסיבות לכך ולשאול למשל:

מדוע רוב הקופסאות הן בצורת תיבה?	 

האם מצאו במטבח סיר בצורת תיבה? 	 

האם למישהו יש בבית ארון בצורת פירמידה?	 

האם יש למישהו במיטה מזרן בצורה של כדור?	 

באיזו צורה הם רוב הבתים בהם אנחנו גרים?	 

אם זה גוף אז למה אין לו נפח?
מסך  על  או  ספרים  בתוך  גופים  לעיתים  רואים  אנחנו 

שהוא  הגוף  את  רואים  כלומר  המחשב,  או  הטלוויזיה 

חלק  לבלבל  עלול  זה  כדו-ממדי.  מוצג  תלת-ממדי 

מהילדים. הילדים עלולים לתהות: אם הם גופים למה אין 

להם נפח? למה הם נראים כמו נייר? כדאי לפתח פעילות 

שעוסקת בקשר בין הגופים ובין האופן בו הם נראים בדו-

להצגת  המשמשים  ביישומונים  להשתמש  ניתן  ממד. 

הגופים במנחים שונים. 

גופים ב"הפתעה בבית"
קוראים  שהם  או  לילדים,  קוראים  שאנחנו  הספרים 

בעצמם, הם הזדמנות טובה לשילוב המתמטיקה. הספר 

"הפתעה בבית" של יונה טפר עוסק בתיבה ממנה אבא 

וניתן  צורות,  גם  משלב  הספר  בית.  לה  בנה  יסמין  של 

נוספים  גופים  ולשלב  הפעילות  את  להרחיב  בקלות 

כמו קובייה ופירמידה. ילדים נהנים להמחיז את הסיפור 

ולהכיר תוך כדי כך גופים וצורות )מרקוביץ, 2019(.
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דף עבודה 
גוף או צורה? 

מתחו קווים  

גופים צורות

בקבוק ריק

תמונה בספרקובייה

מלבןסיראליפסה

תפוחקלמר

דליאמבטיהספר

דף ניירקוביית משחק

צנצנת עם קופסה
אורז

בקבוק עם 
מיץ
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שיח טיעוני כאמצעי לקידום 
ידע גיאומטרי של מורות כיתות 

א-ב בתוכנית הכשרה מקצועית: 
המקרה של פירמידה

הודא שאיב
אוניברסיטת תל-אביב

אקדמיית אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך

פרופ׳ מיכל טבח
אוניברסיטת תל אביב
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תקציר

גיאומטריה,  של  ולמידה  בהוראה  עסק  זה  מחקר 

והתמקד בגוף פירמידה, תוך שימוש באוסף של דוגמאות 

המחקר  זה.  לגוף  ואי-טיפוסיות  טיפוסיות  ואי-דוגמאות 

התבצע בתוכנית הכשרה מקצועית למורות למתמטיקה 

המורות,  אצל  לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  המלמדות 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

וגופים.  דו-ממדיות  צורות  להוראת  הדרוש  גיאומטרי 

חלק  לקחו  אשר  א-ב  כיתות  מורות  השתתפו  במחקר 

ידע  בקידום  שהתמקדה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית 

שונים. אחד המפגשים  וגופים  צורות  לגבי  המשתתפות 

ידע התוכן  זה, בדק את  התמקד בגוף פירמידה. מחקר 

של המורות על הגוף פירמידה באמצעות מבחן ידע לפני 

ואחרי ההשתתפות בתוכנית ההכשרה. המבחן המקדים 

אפשר לזהות אילו סוגיות דורשות הבהרה עם המורות, 

לקידום  הנוגעות  המטרות  את  להשיג  לנסות  על-מנת 

הידע שלהן במהלך השתתפותן בתוכנית ההכשרה. על 

המורות,  ידע  לשינוי  שהוביל  התהליך  את  להבין  מנת 

נחקר השיח הטיעוני של המשתתפות במהלך ההכשרה. 

הממצאים העלו התקדמות בין המבחן המקדים למבחן 

של  הגופים  את  נכון  שזיהו  המורות  באחוז  המסכם 

של  החשיבה  ברמת  התקדמות  נמצאה  וכן  פירמידה, 

המורות לפי הנימוקים שהן נתנו. בנוסף, זוהו דרכי חשיבה 

במפגש  לנורמטיביות  שהפכו  א-ב,  כיתות  מורות  של 

הנוגע לגוף פירמידה.

מילות מפתח: 
פירמידה, ידע מורים, שיח טיעוני, מורות למתמטיקה המלמדות בכיתות א-ב

מבוא. 1

יכולה להוות בסיס להצמחת  תוכנית הכשרה מקצועית 

ידע מתמטי וידע פדגוגי הנחוצים להוראה )צמיר ועמיתיה, 

 .)Tirosh, Tsamir, Levenson & Tabach, 2011 ;2014
הכשרה מקצועית  בתוכנית  התבצע  זה  מחקר  זו,  ברוח 

לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  למתמטיקה  למורות 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

גיאומטרי הדרוש להוראת צורות דו-ממדיות וגופים אצל 

מורות כיתות א-ב. על מנת לייעל את תוכנית ההכשרה, 

הדורשות  הסוגיות  מהן  לזהות  כדי  מקדים  מבחן  ערכנו 

הבהרה עם המורות, על-מנת לנסות להשיג את המטרות 

הנוגעות לקידום הידע שלהן במהלך השתתפותן בתוכנית 

ההכשרה. מתוך כך, המאמר מתמקד בגוף פירמידה.

רקע תיאורטי. 2

תיאוריית ואן-הילה לתיאור התפתחות חשיבה . 2.1

גיאומטרית  

תיארו   )Van Hiele, 1986( ואן-הילה  החוקרים  זוג 

לומדים,  של  הגיאומטרית  החשיבה  התפתחות  את 

רמת  הירארכיות:  רמות  חמש  של  לאורכן  כהתקדמות 

בלתי  דדוקציה  או  הסידור  האנליזה,  הוויזואליזציה, 

זוג החוקרים  הדיוק.  ורמת  פורמאלית, רמת הדדוקציה, 

רבים  שלומדים  לעובדה  הסבר  לתת  ניסו  ואן-הילה 

המעורבים  לתהליכים  הקשור  בכל  בקשיים  נתקלים 

בחשיבה גיאומטרית. הם הציעו כי קשיים רבים בלמידת 

הגיאומטריה נובעים מתוך אי התאמה בין רמת ההוראה 

לאור  הלומדים.  של  הגיאומטרית  ההבנה  רמת  לבין 

ואן- הזוג  של  הגיאומטרית  החשיבה  תיאוריית  האמור, 

המחקר  למשתתפות  להגדיר  מנת  על  נבחרה  הילה 

החשיבה  התפתחות  רמות  את  א-ב(  כיתות  )מורות 

הגיאומטרית.

הכשרה מקצועית ככלי מחקר למעקב אחרי . 2.2

תהליכי למידה

למתמטיקה  מורים  של  מקצועית  להתפתחות  תוכניות 

ידע  של  המורכב  המבנה  את  בחשבון  להביא  צריכות 

שיח טיעוני כאמצעי לקידום ידע גיאומטרי של מורות כיתות א-ב 
 בתוכנית הכשרה מקצועית: המקרה של פירמידה

הודא שאיב ומיכל טבח
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שאלות המחקר. 3

המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר גדול יותר שדן בזיהוי 

מתוכנית  הגיאומטריה  מפרק  וגופים,  דו-ממדיות  צורות 

הלימודים למתמטיקה בבית ספר יסודי )2006(, במסגרת 

הכשרה מקצועית. במאמר זה נתמקד בנושא הפירמידה, 

שאלות  הוצגו  לכך  בהתאם  הוראה.  למהלך  כדוגמה 

המחקר הבאות:

המלמדות . 1 למתמטיקה  מורות  השתתפות  האם 

שעוצבה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית  א-ב  בכיתות 

בקפדנות, משפיעה על קידום הידע הדרוש להוראת 

הנושא פירמידה? באיזו מידה?

של . 2 הלמידה  תהליך  את  ולאפיין  לתאר  ניתן  כיצד 

מורות אלו בנושא פירמידה?

מתודולוגיה. 4

משתתפי המחקר. 4.1

המועסקות  א-ב  כיתות  מורות   23 חלק  לקחו  במחקר 

ואשר  הערבי,  במגזר  הממלכתית  החינוך  במערכת 

שהתמקדה  מקצועית,  הכשרה  בתוכנית  השתתפו 

והוראתם.  וגופים  צורות  לגבי  המשתתפות  ידע  בקידום 

המורות חולקו לשתי קבוצות לפי הסיווג הבא: 

מורות המלמדות חשבון רק בכיתות א'; . 1

מורות המלמדות חשבון לפחות בכיתה ב'. . 2

חולקה  שעות,   30 כללה  המקצועית  ההכשרה  תוכנית 

המדגם  א-ב.  כיתות  למורות  והותאמה  מפגשים  ל-10 

מהווה מדגם נוחות.

כלי המחקר. 4.2

על מנת לענות על שאלת המחקר הראשונה, השתמשנו 

תחילת  עם  למשתתפות  שניתן  מתמטי  ידע  במבחן 

שהוצגו  והגופים  הצורות  ובסיומה.  ההכשרה  תוכנית 

במבחן נבעו מתוך רציונל תיאורטי, הגורס כי ניתן לסווג 

צורות וגופים על-פי שיקולים מתמטיים וגם לפי שיקולים 

 Tsamir, Tirosh & Levenson,( פסיכו-דידקטיים 

ואי- דוגמאות  להצגת  הוביל  המתמטי  (. השיקול  2008
דוגמאות של כל צורה. השיקול הפסיכו-דידקטי התייחס 

למידת ה"טיפוסיות" של צורה כטיפוסית או לא-טיפוסית. 

הכשרה  תוכנית  במסגרת  למורים  פעילויות  מורים. 

מקצועית, צריכות לשקף את המתמטיקה ואת הפדגוגיה 

מאתגרות  להיות  צריכות  המטלות  ליישום.  המומלצות 

 Cooney &( ופדגוגיים  מתמטיים  נושאים  לשלב  וצריך 

הנלמד,  בהטמעת  להצליח  מנת  על   .)Krainer, 1996
המתמטיקה  את  בעבודתם  ליישם  צריכים  מורים 

 Borko &( כתלמידים  התנסו  הם  שבהן  והפדגוגיה 

 .)Putnam, 1995
 Tsamir, Tirosh, Levenson, Barkai( מספר מחקרים

 )& Tabach, 2014; Koçak, Gökkurt & Soylu, 2017
דנו בנושא קידום מקצועי של מורים למתמטיקה, והדגימו 

כיצד היוותה תוכנית הכשרה מקצועית בסיס להצמחת 

ידע מתמטי וידע פדגוגי-תוכני הנחוצים להוראה. 

שיח טיעוני כאמצעי לקידום ידע . 2.3

השיח  בפיתוח  השאר  בין  כרוכה  מתמטיקה  למידת 

המתמטי של הלומד באופן שיאפשר לו להשתמש במילים 

המתמטית.  הקהילה  על  המקובלת  בדרך  מתמטיות 

למידה  רואה  לומדים,  קהילת  כאל  לכיתה  ההתייחסות 

למשתתפים  הופכים  הלומדים  שבמהלכו  כתהליך 

יותר בשיח שיתנהל בכיתה. בפרט, התלמידים  מרכזיים 

ולתקשורת  לעשייה  מקובלות  דרכים  להכיר  לומדים 

הייחודיות למתמטיקה. כלומר, למידת מתמטיקה כוללת 

שולי  ממשתתף  הלומד  של  בתפקידו  הדרגתי  שינוי 

 .)Lave & Wenger, 1991( למשתתף מרכזי יותר

אחת הדרכים לחקור תהליכי למידה-הוראה של מתמטיקה 

במליאת הכיתה מבוססת על ניתוח הפעילות הקולקטיבית 

)DCA - Documenting Collective Activity(  בכיתה 

מחקרית  גישה   .)Rasmussen & Stephan, 2008)

בהקשר  הקולקטיבית  הפעילות  תיעוד  מאפשרת  זו, 

החברתי של קהילה בה המשתתפים מרגישים חופשיים 

לנמקם  המתמטיים,  רעיונותיהם  את  להביע  ומחויבים 

המוקד  עמיתיהם.  של  רעיונות  לגבי  שאלות  ולשאול 

המתודולוגי של גישה זו הוא האופן בו רעיונות מתמטיים 

FAIS: function-as-( 'מתפקדים-כמו-היו-משותפים' 

if-shared( בתהליך טיעוני של הסקת מסקנות. כלומר, 
כל תלמיד מאמץ את הרעיונות המקובלים בכיתה בדרך 

ייחודית.
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המורות לשאלת הזיהוי עבור גופים שונים )טבלה מס' 1 

לעיל(, את נימוקי המורות לזיהוי שלהן, וכן את הקלטת 

המפגש התשיעי בתוכנית ההכשרה בו דנו בגוף פירמידה. 

אלו.  ממרכיבים  אחד  לכל  הניתוח  דרכי  את  להלן  נציג 

הונחו על שולחן  כולם, עשויים קרטון,  כי הגופים  נבהיר 

המנחה של ההשתלמות.

פי  על  ציון  קיבלו  המחקר  משתתפות  הראשון,  בשלב 

הגוף  עבור  הזיהוי  לשאלות  הנכונות  התשובות  מספר 

פירמידה. בשלב השני, התשובות הנכונות קובצו בשלוש 

רמות: 

קיבוץ תשובות לפי ממדיות; דוגמה / אי-דוגמה, טיפוסי . 1

/ לא טיפוסי, בהתייחס לכל הגופים מאותו ממד. 

קיבוץ תשובות בהתייחס לשני המבחנים; המקדים . 2

והמסכם.

קיבוץ תשובות לפי השכבה אליה שייכת כל משיבה . 3

המלמדת  מורה  או  א׳  בכיתה  המלמדת  )מורה 

בכיתה ב׳(. 

ראוי לציין, כי הציון שמתקבל בכל ממד עבור כל מבחן, 

הנכונות  התשובות  מספר  הבאה:  הנוסחה  לפי  נקבע 

באותו  הגופים  מספר  כפול  כיתה  בכל  המורות  לכלל 

ממד, כמפורט בטבלה מס' 2. 

טבלה 2: 
ציונים מרביים אפשריים לזיהוי נכון של מורות א ו-ב בנוגע 

לגוף פירמידה 

אי-דוגמאותדוגמאותכל הגופים

השכבה בה 
מלמדות המורות

באבא

N=11N=12N=11N=12

1112טיפוסיות
לא 
הוצג

לא 
הוצג

22243336לא טיפוסיות

ניתוח הנימוקים המילוליים שנתנו המורות כהסבר לזיהוי 

שלהן היה תהליך מורכב. כל נימוק אופיין לאחת משלוש 

של  החשיבה  תיאוריית  לפי  הראשונות  החשיבה  רמות 

האם  לענות:  התבקשו  המורות  שהוצגה,  צורה  כל  לגבי 

זאת פירמידה? כן/לא. מדוע? בנימוק, המורות התבקשו 

בהכרח  ולא  מתמטית,  מקובל  הסבר  לכתוב  במפורש 

1 שלהלן  נימוק אותו היו מציגות בכיתותיהן. טבלה מס' 

מציגה את הדוגמאות והאי-דוגמאות לפירמידה שנכללו 

במבחן.

טבלה 1: 
דוגמאות ואי-דוגמאות טיפוסיות ולא טיפוסיות לפירמידה

אי-דוגמהדוגמה

טיפוסית
 

לא-
טיפוסית

שעניינה  השנייה,  המחקר  שאלת  על  לענות  מנת  על 

התוכנית  מפגשי  כל  המורות,  אצל  השינוי  תהליך  חקר 

הוקלטו ותומללו. בפרט, הוקלט המפגש התשיעי בתוכנית 

נותח  התמלול  פירמידה.  בגוף  שהתמקד  ההכשרה 

טולמין  של  המודל  באמצעות  משותפת  פעילות  לזיהוי 

רעיונות מתמטיים  באופן בו  והתרכז   ,)Toulmin, 1969)

 .)function-as-if-shared( 'תפקדו-כמו-היו-משותפים' 

ניתוח זה אפשר לעקוב אחר התפשטות רעיונות מתמטיים 

שהופכים להיות נורמטיביים במהלך דיוני מליאה.  

ניתוח הנתונים. 4.3

תגובות  את  כוללים  זה  למחקר  הרלוונטיים  הממצאים 
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טבלה 3: 
ציון עבור זיהוי נכון של מורות המלמדות בכיתות א ו-ב בנוגע 

לגוף פירמידה

כל 
הגופים

אי-דוגמאותדוגמאות

מבחן 
מקדים

 מבחן 
מסכם

מבחן 
מקדים

 מבחן 
מסכם

השכבה 
בה 

מלמדות 
המורות

באבאבאבא
N=11N=12N=11N=12N=11N=12N=11N=12

לא 8210091100טיפוסיות
הוצג

לא 
הוצג

לא 
הוצג

לא 
הוצג

לא 
7787959285869492טיפוסיות

מטבלה 3 עולה כי בעוד שבמבחן המקדים מורות כיתות 

א',  כיתות  יותר ממורות  לגוף פירמידה  זיהו דוגמאות  ב' 

הושג  הקבוצות  בשתי  המסכם.  במבחן  נסגר  הפער 

בין  לא-טיפוסיות  ואי-דוגמאות  דוגמאות  בזיהוי  שיפור 

המבחן המקדים למסכם.  

דוגמאות  זיהוי  עבור  עומק  מבט   )4 )טבלה  להלן  נציג 

פירמידה  הגוף  זיהוי  במסגרת  שהוצגו  ואי-דוגמאות 

השוואתי  מבט  יהיה  לזה,  בנוסף  א'.  כיתות  מורות  עבור 

הגופים שאינם  לזיהוי  בנוגע  א'  כיתות  מורות  הישגי  על 

טיפוסיים בשני המבחנים. 

נמנו  מכן  לאחר   .)Van Hiele, 1986( ואן-הילה  הזוג 

לשכבה  בהתייחס  בנפרד,  רמה  בכל  המשיבות  מספרי 

א'  בכיתה  המלמדת  )מורה  משיבה  כל  שייכת  אליה 

קודדו  החשיבה  רמות  ב'(.  בכיתה  המלמדת  מורה  או 

למספרים מ- 1 עד 3. 

שאלת  על  לענות  בכדי  שאומצה  המתודולוגית  הגישה 

 .DCA המחקר השנייה, היא תיעוד פעילות קולקטיבית 

התייחס  הנתונים  ניתוח  זו,  מתודולוגית  לגישה  בהתאם 

לשלושה שלבים המתוארים באיור 1.

איור 1: 
DCA תהליך ניתוח הנתונים לפי מתודולוגיית

 

שלב 1

יצירת יומן 
טיעונים לפי 
מודל טולמין

זיהוי דרכים 
נורמטיביות ע״י 
חיפוש רעיונות 

מתמטיים 
)FAIS)

איתור 
פרקטיקה 
מתמטית 

)MPs)

נתונים	 
טענה	 
הצדקה	 
ו/או תימוכין או 	 

התנגדות

איגוד רעיונות 	 
מתמטיים 

משלב 
 FAIS - 2

לפרקטיקות 
מתמטיות 

)MPs)

קריטריון 1: 	 
השמטה

קריטריון 2: 	 
שינוי מקום

קריטריון 3: 	 
שימוש חוזר

שלב 3שלב 2

ממצאים . 5

נציג תחילה ממצאים שמתייחסים לידע הדרוש למורות 

ולאחר מכן נתאר את תהליך  להוראת הנושא פירמידה, 

הלמידה של המורות בתוכנית ההכשרה בהתייחס לנושא 

פירמידה.

ממצאי ידע המורות: זיהוי ונימוק. 5.1

ממצאי  פירמידה.  לגוף  הזיהוי  תשובות  בניתוח  נפתח 

נכון לגוף פירמידה  זיהוי  הסטטיסטיקה התיאורית עבור 

המקדים  המבחנים,  לשני  בהתייחס  המורות  לכלל 

והמסכם, מוצגים להלן בטבלה 3. 
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טבלה 5: 
סיווג קטגוריות של נימוקים לרמות החשיבה לפי ואן-הילה 

עבור הגוף פירמידה הנבחר )לפי מספר משיבים(

מבחן מסכםמבחן מקדים

א
N=11

ב
N=12

א
N=11

ב
N=12

ללא 
0100נימוק

0300ראשונה

6200שנייה

031112שלישית

מטבלה 5 עולה כי כל נימוקי מורות כיתות א׳ שזיהו נכון 

את הגוף כפירמידה במבחן המקדים, היו ברמה השנייה 

של ואן-הילה. בהשוואה לנימוקי מורות כיתות ב׳, נמצא 

ברמה  הינו  המקדים  במבחן  הנימוקים  ממספר  רבע  כי 

במבחן  זאת  לעומת  השלישית.  ברמה  ורבע  הראשונה 

המסכם סווגו כל נימוקי מורות כיתות א-ב ברמה שלישית.

הראשונה  המחקר  לשאלת  הנוגעים  הממצאים  לסיכום 

זוהתה  א-ב,  כיתות  מורות  של  מתמטי  תוכן  לידע  באשר 

למבחן  המקדים  המבחן  בין  החשיבה  ברמות  התקדמות 

של  הגופים  את  נכון  שזיהו  המורות  במספר  המסכם 

אשר  מורות  אצל  התקדמות  זוהתה  במיוחד  פירמידה, 

התקדמות  זוהתה  כן  המקדים.  במבחן  בזיהויים  התקשו 

ברמת החשיבה של המורות לפי הנימוקים שהן נתנו עבור 

זיהוי מרבית אותם גופים שהוצגו במסגרת זיהוי פירמידה.

ניתוח תהליך הלמידה בתוכנית ההכשרה . 5.2

המקצועית

שאלת המחקר השנייה מתמקדת בחקר תהליך השינוי 

המקצועית  ההכשרה  בתוכנית  המשתתפות  אצל  שחל 

בנושא פירמידה. לאור זה, יוצג להלן ניתוח חלק מהמפגש 

ההכשרה  בתוכנית  פירמידה  הגוף  בנושא  שדן  התשיעי 

את  בפירוט  נציג  א-ב.  כיתות  מורות  של  המקצועית 

השלבים הראשונים בלבד, ולאחר מכן נסכם את הדיון.

טבלה 4: 
שאינם  הגופים  לכל  בנוגע  א'  כיתות  מורות  של  נכון  זיהוי 

טיפוסיים של פירמידה )לפי מספר משיבים(

ממדיות הגוף
הגוף

 מבחן 
מקדים

N=11

מבחן 
מסכם
N=11

דוגמה לא 
טיפוסית

11
 

11

610

אי-דוגמה 
לא 

טיפוסית

1110

1111

610

מטבלה 4 עולה כי כמחצית מהמורות המלמדות בכיתות 

לא-טיפוסית  )דוגמה  הגוף   בזיהוי  התקשו  א’ 

הגוף  את  מוטעה  באופן  וזיהו  כפירמידה,  לפירמידה( 

לפירמידה(  לא-טיפוסית  )אי-דוגמה  מנסרה  

כפירמידה.

הגוף  זיהוי  עבור  המורות  נימוקי  לניתוח  בהתייחס 

ששייך לממד דוגמה לא- פירמידה, נבחר הגוף  

טיפוסית של פירמידה. הניתוח המעמיק לנימוקי המורות 

סיווגנו קטגוריות  זה,  לאור  נכון בלבד.  זיהוי  נעשה עבור 

כמפורט  ואן-הילה,  לפי  חשיבה  לרמות  אלה  נימוקים 

בטבלה 5.
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המשולשים:   - הפירמידה  מעטפת  שבפאות  למצולעים 

האם הם תמיד חופפים בכל פירמידה? כתגובה לשאלת 

המורה עלה טיעון )2( שמרכיביו מפורטים להלן.

טיעון 2
חפיפת פאות מעטפת הפירמידה

המשולשים בפאות מעטפת הפירמידה טענה 2
אינם תמיד חופפים.

נתונים 2
תמונת גוף פירמידה מרובעת  

הצדקה 2

אם מצולע הבסיס היה ריבוע, אז משולשי 
פאות המעטפת חופפים. אבל, אם מצולע 

הבסיס היה מלבן, אזי, משולשי פאות 
המעטפת בהכרח אינם חופפים. 

התכונה שנאמרה שהמשולשים חופפים גיבוי 2-א
אינה תכונה חיונית עבור הפירמידה. 

גיבוי 2-ב

אם היו כל שתי צלעות מקבילות שוות 
בתוך מצולע בסיס הפירמידה, זה מגדיל 
את הסיכוי שכל שני משולשים מקבילים 

בפאות הפירמידה יהיו חופפים.

(: מכיוון הבסיס ואחת  אותו גוף הוצג שוב במנח אחר )

האם  לשיפוט:  שאלה  הופנתה  שוב  המעטפת.  מפאות 

הגוף הוא פירמידה או לא? ומדוע? )לא נאמר למורות שזהו 

פירמידה.  אינו  הגוף  כי  הסכימו  מהמורות  חלק  גוף(.  אותו 

מורה אחת התנגדה לכך. בדיון עלו שני הטיעונים )3( ו-)4( 

שמרכיביהם מפורטים לפי מודל טולמין להלן:

טיעון 3
מנסרה משולשת

זאת מנסרה טענה 3

נתונים 3
תמונת גוף פירמידה מרובעת 

למנסרה יש שני בסיסים. בגוף זה יש הצדקה 3-א
שני בסיסים. 

יש שני בסיסים שהם משולשים.הצדקה 3-ב

יש שני בסיסים ולא בסיס אחד.הצדקה 3-ג

אין קודקוד אחד משותף )הכוונה: גיבוי 3-א
קודקוד משותף לכל מצולעי 

המעטפת(, שהוא ראש הפירמידה. 

על  המורות  בפני  שונים  גופים  בהצגת  התחיל  התהליך 

הדיון,  במהלך  בנפרד.  גוף  כל  ברקו(,  )באמצעות  הלוח 

מול  הפירמידה  של  הקריטיות  התכונות  את  הדגשנו 

שהמורות  בכך  התאפיין  הדיון  קריטיות.  שאינן  התכונות 

הסקת  של  טיעוני  בתהליך  מתמטיים   רעיונות  הציגו 

המסקנות עבור כל הגופים שהוצגו. 

שנצפו  המתמטיות  הפרקטיקות  את  לתעד  במטרה 

'כמו-היו-משותפים'  להיות  והפכו  הכיתה  בקהילת 

(FAIS(, הניתוח מתבסס על שלושת השלבים המתוארים 

באיור 1 )ראה סעיף 4.3(. נציג להלן דוגמאות לאפיזודות 

וכן  המליאה,  דיוני  מקטעי  חלק  על  שהתבססו  שונות, 

.DCA -נדגים ניתוח בו נעזרנו בגישת ה

בפני  לפירמידה  טיפוסית  דוגמה  בהצגת  נפתח  הדיון 

(, המוצגת מלמעלה 
 

המורות. זוהי פירמידה מרובעת ) 

הועלתה  המעטפת.  ופאות  הפירמידה  ראש  מכיוון   -

פירמידה?  זאת  האם  הגוף:  לזיהוי  שמתייחסת  שאלה 

המורות התבקשו לנמק את התשובה. מתגובת המורות 

המורות  כי  לראות  ניתן  שהוצג,  והנימוק  הזיהוי  לשאלת 

את  שמרכיבים  המצולעים  בין  בתשובותיהן  מפרידות 

פאות המעטפת, שהם המשולשים, לבין מצולע הבסיס. 

של  נוספת  כפאה  הבסיס  למצולע  מתייחסות  לא  הן 

 )1( טיעון  "בסיס".  זה  למצולע  קוראות  הן  הפירמידה, 

שמרכיביו מפורטים לפי מודל טולמין, מסכם תגובות אלו. 

טיעון 1
מרכיבי פירמידה מרובעת 

פירמידה ריבועית טענה 1

נתונים 1
 
 

תמונת גוף פירמידה מרובעת 

הצדקה 1
בפירמידה זו, מצולע הבסיס הוא ריבוע 

ויש לפירמידה ארבע פאות )הכוונה 
לפאות המעטפת(

כל הפאות )פאות המעטפת( משולשים גיבוי 1
שנפגשים בקודקוד אחד 

מצולע הבסיס אינו ריבוע, הוא מרובע התנגדות 1

המנחה פנתה בשאלה לכלל המורות: האם יש להן עוד מה 

להוסיף לגבי גוף זה? אחת המורות המשתתפות במפגש 

ביחס  הפירמידה,  בהגדרת  השני  המרכיב  לגבי  שאלה 
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טבלה 6: 
הרעיונות המתמטיים המרכיבים את הפרקטיקה 

המתמטית – תכונות קריטיות לפירמידה

רעיונות מתמטיים ש'תפקדו-כמו-הפרקטיקה
)FAIS( 'משותפים

תכונות 
הפירמידה

אם חסר קודקוד אחד משותף 
לכל פאות המעטפת, אז הגוף אינו 

פירמידה

במקרים שיש בגוף מסוים שני 
בסיסים, אז הגוף אינו פירמידה

בכל פירמידה, ישנו קודקוד אחד 
בלבד שמשותף לכל מצולעי/פאות 

המעטפת - המשולשים

לפירמידה יש בסיס אחד, אך למנסרה 
יש שני בסיסים

הקודקוד היחיד המשותף לכל פאות 
המעטפת, נקרא ראש הפירמידה

מספר המשולשים במעטפת 
הפירמידה, הינו לפי מספר צלעות 

הבסיס

אחד ממרכיבי הפירמידה החיוניים: 
פאות המעטפת הם רק משולשים

מרכיב “ראש פירמידה” הינו חיוני לכל 
גוף פירמידה

לכל גוף פירמידה יש רק בסיס אחד

שני המרכיבים: הראש והבסיס הם 
הכרחיים עבור כל גוף פירמידה

הבסיס בגוף פירמידה הוא כל מצולע

הקודקוד המשותף נקרא ראש 
הפירמידה

מספר המשולשים במעטפת 
הפירמידה שווה למספר צלעות 

הבסיס

בסיס הפירמידה יכול להיות גם מצולע 
קעור

בסיס הפירמידה המשולשת הוא כל 
משולש ממשולשי הפירמידה

טיעון 4
התנגדות לטיעון 3

זאת פירמידה ששוכבת על אחת פאות טענה 4
המעטפת. 

נתונים 4
תמונת גוף פירמידה מרובעת

משותף הצדקה 4 שהוא  לפירמידה  ראש  יש 
מצולע  מקודקודי  שיצאו  הצלעות  לכל 

הבסיס. 

המורה  דברי  עם  שהסכימו  מורות  מעט  לא  נמצאו 

שני  איתור   . המוצג  לגוף  בסיסים  שני  שאיתרה 

בסיסים, הוביל את שאר המורות לזיהוי מוטעה שגוף זה 

הוא מנסרה. הן ביטלו אותו מדוגמאות הפירמידה באופן 

מוטעה. מורות אלה, הסכימו כי לגוף המוצג חסר מרכיב 

לכל  המשותף  הקודקוד  והוא  הפירמידה,  בגוף  חיוני 

מצולעי פאות המעטפת - המשולשים. לאור הסכמה זו, 

ניתן לסכם כי זאת עדות ראשונה עקיפה לכך שרעיון ״אם 

)שבמעטפת(,  הפאות  לכל  משותף  אחד  קודקוד  חסר 

'מתפקד-כמו-היה- אינו פירמידה״ הפך לרעיון  אז הגוף 

משותף' במהלך הדיון.

תוכנית  בסוף מפגש תשיעי של  הגיעו  לסיכום, המורות 

במרכיבי  קריטיות  תכונות  לגבי  למסקנות  ההכשרה 

שכולה  ממעטפת  מורכבת  הפירמידה  הפירמידה: 

משולשים בעלי קודקוד משותף, ומבסיס שהוא מצולע 

כלשהו. המורות הגיעו לרעיונות מתמטיים 'שמתפקדים-

  Rasmussen כמו-היו-משותפים', בהלימה למוצג על ידי

 .)2008) Stephan -ו

הטיעונים שזוהו בדיוני המליאה היוו בסיס ל- 15 רעיונות 

מתמטיים נכונים ו- 3 רעיונות מתמטיים שגויים, שחלקם 

'תפקדו-כמו-היו-משותפים' וחלקם לא. כל 15 הרעיונות 

אלה  רעיונות  'תפקדו-כמו-היו-משותפים'.  הנכונים 

במפגש  שזוהתה  המתמטית  הפרקטיקה  את  הצמיחו 

הפירמידה.  של  הקריטיות  לתכונות  שמתייחסת  זה 

בנושא  המתמטית  הפרקטיקה  את  מפרטת   ,6 טבלה 

פירמידה. 
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ברמת החשיבה לפי הנימוקים שניתנו. 

הגופים  מרבית  את  נכון  זיהו  ב'  כיתות  מורות  כי  מצאנו 

אשר  א',  כיתות  מורות  עם  בהשוואה  המבחנים,  בשני 

טיפוסיים  שאינם  פירמידה  של  גופים  בשני  התקשו 

עם  בהלימה  נמצא  זה,  ממצא  ואי-דוגמה(.  )דוגמה 

 Tsamir, Tirosh,( ממצאי מחקר קודם של צמיר ועמיתיה

Levenson, Barkai & Tabach, 2014(. צמיר ועמיתיה 
מצאו כי בדרך כלל גננות מתקשות בזיהוי דוגמאות ואי-

דוגמאות של גופים. 

מחקר של החוקרות: צמיר, תירוש, ברקאי, לוינסון וטבח 

(2014(, בחן זיהוי ונימוק של גננות לדוגמאות ואי-דוגמאות 

כי  הצביעו  מחקרן  ממצאי  ומחומשים.  משולשים  של 

מרבית הגננות זיהו נכון את הצורות שהוצגו להן, והציגו 

הממצאים  מזה,  יתרה  מתאימים.  מתמטיים  נימוקים 

הראו, כי הגננות מזהות דוגמאות ואי-דוגמאות טיפוסיות, 

שאינן- ולאי-דוגמאות  לדוגמאות  פחות  מודעות  הן  אך 

זה בממצאים,  דמיון  על-אף  )אינטואיטיביות(.  טיפוסיות 

נציין כי המחקר הנוכחי חקר אוכלוסיית מורות כיתות א-ב 

בהקשר של הגוף פירמידה.

הגוף  לזיהוי  בנימוקים  שהוצג  המורות  לידע  בהתייחס 

סווגו  נימוקי המורות  כי  נזכיר  פירמידה במחקר הנוכחי, 

לאחר- המבחנים.  בשני  ואן-הילה  של  החשיבה  לרמות 

באמצעות  החשיבה  ברמות  ההתקדמות  נבדקה  מכן, 

מבחן  של  המועדים  בשני  הממצאים  בין  השוואה 

החשיבה  ברמות  התקדמות  חלה  כללי  באופן  הידע. 

ההכשרה  בתוכנית  המשתתפות  אצל  הגיאומטרית 

המקצועית. כפי שצוין בסעיף הממצאים, רמת החשיבה 

של מרבית המורות  על סמך נימוקיהן במבחן המקדים 

לפי  השנייה  ברמה  נמצאה  פירמידה(,  לגוף  נכון  )זיהוי 

 .)Van Hiele, 1986(  תיאוריית ואן-הילה, רמת האנליזה

לרמת  המשתתפות  מרבית  עברו  המסכם  במבחן  אך 

החשיבה השלישית - רמת הסידור. 

ואן- של  החשיבה  לרמות  הנימוקים  לקטלוג  בהלימה 

הילה, נמצא במחקר קודם )צמיר, תירוש, ברקאי, לוינסון 

וטבח, 2014(, כי מרבית הגננות הציגו נימוקים מתמטיים 

מתאימים, אך יש לציין כי מחקר זה התייחס למשולשים 

ומחומשים. 

מורות  אצל  שנמצא  המתמטי  הידע  ממצאי  בין  נשווה 

הרעיונות  להצגת  תואמת   6 בטבלה  הרעיונות  הצגת 

הראנו  במפגש.  הופיעו  בו  רצף  באותו  במליאה  בדיונים 

כי המורות המשתתפות מפרשות את תכונות הפירמידה 

הקריטיות באופן נורמטיבי בתוך קהילת תוכנית ההכשרה. 

ממצאים אלה, נתנו מענה לשאלת המחקר השנייה: זוהו 

דרכי חשיבה של מורות כיתות א-ב, שהפכו לנורמטיביות 

במפגש הנוגע לגוף פירמידה.

דיון והשלכות. 6

גיאומטריה,  של  ולמידה  בהוראה  עסק  זה  מחקר 

של  באוסף  שימוש  תוך  פירמידה,  בגוף  והתמקד 

זה.  לגוף  ואי-טיפוסיות  טיפוסיות  ואי-דוגמאות  דוגמאות 

המחקר התבצע סביב תוכנית הכשרה מקצועית למורות 

לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  המלמדות  למתמטיקה 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

וגופים.  דו-ממדיות  צורות  להוראת  הדרוש  גיאומטרי 

המחקר בדק ידע תוכן של המורות עבור הגוף פירמידה 

בתוכנית  ואחרי ההשתתפות  לפני  ידע  מבחן  באמצעות 

לשינוי  שהוביל  התהליך  את  להבין  מנת  על  ההכשרה. 

המשתתפות  של  הטיעוני  השיח  נחקר  המורות,  ידע 

פירמידה.  בגוף  התמקד  אשר  המפגשים  אחד  במהלך 

לדיון  יהוו מוקד  שתי שאלות המחקר לפי סדר הופעתן 

בסעיף זה. עבור כל שאלה נציג את הממצאים, ונתייחס 

לממצאים ממחקרים קודמים. לבסוף נתייחס להשלכות 

להכשרת מורים.

שאלה ראשונה: . 6.1

המלמדות  למתמטיקה  מורות  השתתפות  האם 

שעוצבה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית  א-ב  בכיתות 

בקפדנות, משפיעה על קידום הידע הדרוש להוראת 

פירמידה? באיזו מידה? 

מתמטי  תוכן  לידע  הרלוונטיים  הממצאים  הוצגו  כזכור, 

הממצאים  פירמידה.  הגוף  לגבי  א-ב  כיתות  מורות  של 

התייחסו לידע תוכן מתמטי, אשר כלל ידע מורות בזיהוי 

באחוז  עלייה  נמצאה  לזיהוי.  והנימוק  פירמידה  הגוף 

שהתקשו  לאחר  פירמידה  הגוף  את  נכון  שזיהו  המורות 

נוספת  התקדמות  נמצאה  כן  המקדים.  במבחן  בזיהויו 
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כפי שהתבטא  זה,  בנושא  ידע המשתתפות  על  השפיע 

כי  טוענות  אנו  לכן,  המסכמים.  במבחנים  בנימוקיהן 

נמצא קשר בין הרעיונות המתמטיים 'שתפקדו-כמו-היו-

קריטיות  לתכונות  הנוגעים  נורמטיבי,  באופן  משותפים' 

עבור  ואן-הילה  של  החשיבה  רמות  לבין  פירמידה,  לגוף 

לנימוקים  הפכו  המורות  של  הנימוקים  המשתתפות. 

המליאה.  דיוני  במהלך  ושלישית  שנייה  חשיבה  מרמות 

מתמטיים  רעיונות  של  השפעה  רואות  אנו  זה,  לאור 

של  הידע  על  במליאה,  'שתפקדו-כמו-היו-משותפים' 

היחיד. תופעה דומה דווחה גם במחקר של טבח ועמיתיה 

 Tabach,( בתחום ההסתברות אצל תלמידים בכיתות ח

.)Hershkowitz, Azmon, Tommy & Dreyfus, 2019

השלכות מעשיות. 6.3

הכשרה  תוכניות  על  המחקר  של  המעשית  ההשלכה 

במבחנים  שנחשפו  בקשיים  ביטוי  לידי  באה  מקצועית, 

מקדימים שנערכו לפני תחילת תוכנית ההכשרה. קשיים 

אלה מראים כי במהלך ההוראה יש חשיבות להציג בפני 

לא- ואי-דוגמאות  דוגמאות  מגוון  משתלמים,  מורים 

באותה  מגוונים,  וגופים  דו-ממדיות  לצורות  טיפוסיות 

ואי-דוגמאות  דוגמאות  בפניהם  שמציגים  כמו  מידה 

מסוימים.  וגופים  דו-ממדיות  צורות  אותם  של  טיפוסיות 

זאת, במטרה לשפר את יכולתם לזהות את הצורות הדו-

ממדיות והגופים השונים, ולהבין את העובדה שצורה או 

גוף לא משתנים אם משנים תכונות שלו שאינן קריטיות. 

כמו-כן, בדיקת ידע המורות לגבי הגוף פירמידה, אפשרה 

זה  בגוף  רחב  באופן  לטיפול  הראויות  סוגיות  לאתר 

של  רחב  מגוון  הצגת  בעצם  הכשרה.  תוכנית  במסגרת 

המחקר  במסגרת  המורות  בפני  שהוצג  זה  כמו  גופים, 

קשיים  לגלות  אפשר  ההכשרה,  תכנית  תחילת  לפני 

וברמות חשיבה  מסויימים,  בעלי מאפיינים  גופים  בזיהוי 

ואן-הילה. שתי סוגיות אלה, הראו  נמוכות לפי תיאוריית 

של  התוכני  הידע  לחיזוק  בצורך  הרבה  החשיבות  את 

ישנה  כלומר,  המקצועית.  ההכשרה  במהלך  המורות 

דוגמאות  בזיהוי  המורות  של  הידע  בהרחבת  חשיבות 

ואי-דוגמאות של צורות הנדסיות  וישנה חשיבות לפיתוח  

והעלאת המודעות לשימוש במגוון רחב של דוגמאות ואי-

שניתן,  ולנימוק  פירמידה  הגוף  לזיהוי  בנוגע  א-ב  כיתות 

בבית  מורים  ידע  שחקר  קודם  ממחקר  ממצאים  לבין 

ספר יסודי בנושא צורות דו-ממדיות והתמקד במרובעים 

(Jones, Mooney & Harries, 2002(. המחקר הצביע 

על כך, שנמצא חוסר בידע תוכן של מורים בגיאומטריה. 

 Jones et al.,( ביסודי  מורים  בידע  שדן  נוסף  מחקר 

מורים  של  בגיאומטריה  המילים  אוצר  כי  מצא   ,)2002
הנוכחי  המחקר  ממצאי  בהשוואת  מספיק.  היה  לא 

הבדלים:  מספר  עולים  אלה,  מחקרים  שני  ממצאי  עם 

המחקר הנוכחי התמקד במורות כיתות א-ב, בעוד ששני 

המחקרים הקודמים שצויינו לעיל חקרו אוכלוסיית מורים 

הוצגו  הנוכחי  במחקר  כן,  כמו  בכלל.  יסודי  בבית-ספר 

הקודמים  המחקרים  שבשני  בעוד  פירמידה,  של  גופים 

התייחסו לצורות דו-ממדיות.

שאלה שנייה: . 6.2

של  הלמידה  תהליך  את  ולאפיין  לתאר  ניתן  כיצד 

המורות בנושא פירמידה?

פירמידה  הגוף  הוצג  בו  במפגש  הטיעוני  השיח  בניתוח 

בתוכנית ההכשרה המקצועית, עקבנו אחרי כלל המורות 

קריטיות  ולתכונות  להגדרה  רעיונות  להצמחת  בהקשר 

נמצאו   .DCA ה-  מתודולוגיית  בעזרת  פירמידה  לגוף 

בדיוני  המשתתפות  ידי  על  שהועלו  טיעונים  מספר 

רעיונות  'תפקדו-כמו-היו-משותפים'.  שחלקם  המליאה, 

לתכונות  הנוגעת  מתמטית  פרקטיקה  הצמיחו  אלה, 

נורמטיבי  באופן  פותחה  אשר  פירמידה,  לגוף  קריטיות 

בתוך הקהילה. 

שימוש  עשו  קודמים  מחקרים  ידיעתנו,  למיטב 

של  למידה  תהליכי  להסביר  מנת  על  זו  במתודולוגיה 

תלמידים )תלמידי כיתות ח' או סטודנטים באוניברסיטה( 

 Tabach, Hershkowitz, Rasmussen & Dreyfus,)
 .)2014; Hershkowitz, Tabach & Dreyfus, 2017
זו יש בכוחה להעלות תובנות  אנו מצאנו כי מתודולוגיה 

הנוגעות לידע שמתפקד בקהילה 'כמו היה משותף'  גם 

במקרה של הכשרה מקצועית.

הטיעוני  השיח  של  עקבות  למצוא  ניתן  הנוכחי  במחקר 

במליאה בעבודתו של היחיד. ניתוח השיח הטיעוני הראה 

כיצד תהליך הלמידה במסגרת תוכנית הכשרה מקצועית 
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דוגמאות במסגרת הוראתן בפועל בכיתה.

המחקר הנוכחי סיפק תובנות נוספות לאלה שבספרות 

משפרות  הוראה-למידה  אסטרטגיות  שבו  האופן  לגבי 

שלהם.  הידע  את  ומקדמות  הלומדים  של  ההבנה  את 

כלומר, ניתן ליישם תובנות אלה, על מנת לפתח מודלים 

משופרים בתוכניות להכשרה מקצועית בנושא. כפי שצוין 

טיעוני  שיח  בין  לקשר  אמפיריות  עדויות  קיימות  לעיל, 

במחקר  רואים  אנו  המורות.  ידע  קידום  לבין  במליאה 

בנושא  מורים  להכשרת  תוכניות  על  השלכה  הנוכחי 

חשוב זה. מורי מורים יכולים לזהות את תפקידי הלומדים 

כיחידים שמשתפים חשיבה עם האחרים באותה קהילה, 

כמו-גם, לבסס את התנהגותם בעת דיון מליאה בכיתתם. 

התנהגות כזו של מורי מורים, יכולה להוות מודל שמדגים 

ובהוראה  בלמידה  ניתן לשבור את הדפוס השכיח  כיצד 

בכלל, ולהוביל כיתה לקראת שיח טיעוני.

שייכים  זה  במחקר  המשתתפים  כל  כי  נציין  לבסוף, 

מחקרים  נערכו  לא  בה  בישראל,  הערבית  לאוכלוסייה 

דומים עד כה במסגרת הכשרת מורים. 

רשימת מקורות

המזכירות 	  והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

לימודים  תוכניות  ולפיתוח  לתכנון  האגף  הפדגוגית, 

א׳-ו׳.  לכיתות  במתמטיקה  לימודים  תוכנית   )2006)

התרבות  החינוך,  ממשרד   ,2019 באוגוסט,  אוחזר 

http://cms.education.gov. אתר:  והספורט. 

il/educationcms/units/tochniyot_limudim/
math_yesodi/pdf

צמיר, פ׳, תירוש, ד׳, ברקאי, ר׳, לוינסון, א׳, וטבח, מ׳ 	 

(2014(. ידע תוכן, ידע פדגוגי-תוכני ותחושת מסוגלות 

להוראה: המקרה של גננות והנדסה. הכשרת מורים. 

.19-42 ,16

• Borko, H., & Putnam, R. (1995). Expanding 
a teacher’s knowledge base: A cognitive 
psychological perspective on professional 
development. Professional development in 
education: New paradigms and practices, 
35-65.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/math_yesodi/pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/math_yesodi/pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/math_yesodi/pdf
https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F,%20%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99.pdf
https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F,%20%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99.pdf
https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F,%20%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99.pdf
https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F,%20%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99.pdf


עמוד 27 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 31 | אוגוסט 2020

• Shulman, L.S. (1986). Those who understand: 
knowledge growth in teaching. American 
Educational Researcher Association, 15, 
4-14.

• Tabach, M., Hershkowitz, R., Rasmussen, 
C., & Dreyfus, T. (2014). Knowledge shifts 
and knowledge agents in the classroom. The 
Journal of Mathematical Behavior, 33, 192- 
208.

• Tabach, M., Hershkowitz, R., Azmon, S., 
Dreyfus, T. (2019). Following the Traces of 
Teachers ’ Talk-Moves in Their Students’  Verbal 
and Written Responses. International Journal 
of Science and Mathematics Education, 17. 
Retrieved from https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs10763-019-09969-0

• Tsamir, P., Tirosh, D., Levenson, E., Barkai, R. 
& Tabach, M., (2014). Early-years teachers’ 
concept image and concept definition: 
triangles, circles and cylinders. ZDM 
mathematics Education, 47(3), 1-13.

• Tsamir, P., Tirosh, D., & Levenson, E. (2008). 
Intuitive nonexamples: The case of triangles. 
Educational Studies in Mathematics, 69, 81-
95. 

• Tirosh, D., Tsamir, P., Levenson, E., & 
Tabach, M. (2011). From preschool teachers’ 
professional development to children’ 
knowledge: Comparing sets. The Journal of 
Mathematics Teacher Education, 14(2), 113-
131.

• Toulmin, S. E. (1969). The uses of argument. 
Cambridge: Cambridge University.

• Van Hiele, P. M. (1986). Structure and insight: 
A theory of mathematics education. Orlando, 
FL: Academic Press.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10763-019-09969-0
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10763-019-09969-0


מספר חזק 2000 | גיליון מספר 31 | אוגוסט 2020   עמוד 28   

 לראות, לנתח 
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ד"ר ניצה כהן
 מרצה בכירה לחינוך מתמטי, 
מכללה אקדמית ע"ש דוד ילין
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מושגים  של  הבנייה  לתהליך  המתייחסת  הרשקוביץ, 

עדויות  שיש  ולומר  לסכם  “נוכל  כותבת:  בגיאומטריה, 

לכך שבניית דימוי המושגים הגיאומטריים היא מזיגה של 

עמ’   ,1992 )הרשקוביץ,  ואנליטיים”  ויזואליים  תהליכים 

23(. היא מציעה לפתח אצל התלמידים - גם בבית הספר 

וגם בהכשרת מורים - אסטרטגיות אנליטיות שיעזרו להם 

להתגבר על מושגים מוטעים, מעוותים או חלקיים, שהם 

האנליטי- לשילוב  בלבד.  ויזואלית  חשיבה  של  תוצאה 

ויזואלי או להיעדרו, יש השפעה קריטית על יכולת הביצוע 

)כהן,  במרחב  והן  במישור  הן  גיאומטריות  משימות  של 

2007(. שימוש לא מספק בשילוב זה מביא לעתים קרובות 

או  שגויות  ולתפיסות  בדמיון”  “לראות  ביכולת  לקשיים 

של  החשובים  התפקידים  אחד  מושגים.  של  חלקיות 

שילוב  פעילויות המעודדות  ליצור  הוא  החינוך המתמטי 

המרגילות  למידה  דרכי  ולהקנות  כזה,  אנליטי-ויזואלי 

את הלומדים להשתמש במקביל בניסיון “לראות” ובניסיון 

מושגים  דימויי  הלומדים  אצל  ליצור  במטרה  “לנתח”, 

עשירים וגמישים. 

 in Cuoco,)  Poincare של  ציטוט  נזכיר  מבודח  במבט 

בדיחה  אינה  שזו  שטען   )Goldenberg & mark, 1998
לומר: 

“Geometry is the art of applying good reasoning 
to bad drawings”
מתמטיקאי צריך ללמוד לראות מעבר לפרטים הנראים, 

מנטלית  תמונה  אנליטית,  חשיבה  בעזרת  וליצור 

שמדגישה את התכונות המעניינות אותו. 

רקע תיאורטי

“מילון מונחים” בסיסי
 )mental image( תמונה מנטלית

מה   - במחשבה”  “תמונה  מעין  היא  מנטלית  תמונה 

ליצור תמונה מנטלית  היכולת  בדמיונו”.  “רואה  שהאדם 

 Wheatley,( תוגדר כאן כיכולת דימוי ויזואלי. על פי וויטלי

משנה:  תהליכי  משלושה  מורכב  ויזואלי  דימוי   ,)1998

לראות, לנתח ומה שביניהם

ניצה כהן

תקציר

מושגים  של  וגמיש  עשיר  דימוי  ליצירת  להגיע  כדי 

גיאומטריים, יש צורך בהרגלי חשיבה המקשרים בין הפן 

האנליטי  הפן  לבין  שבדמיון(  )התמונה  שלהם  הוויזואלי 

על  ורק  אך  נקבעת  שמשמעותו  מופשט  כרעיון  שלהם 

שילוב  מדוע  להבין  ננסה  המאמר,  במסגרת  הגדרה.  פי 

מושג,  דימויי  של  בבניה  קריטי  הוא  כזה  אנליטי-ויזואלי 

ובביצוע  חלקיים  או  שגויים  מושג  דימויי  של  בתיקון 

תמונות  של  יצירה  הדורשות  בגיאומטריה  משימות 

מגיאומטריית  דוגמאות  בעזרת  לבחון  ננסה  מנטליות. 

של  הרגלים  הלומד  אצל  לפתח  אפשר  כיצד  המישור, 

)בפועל  רואה  שהוא  מה  של  ניתוח  בין  מתמיד  מעבר 

תמונות  יצירת  של  במשמעות  “ראיה”  לבין  בדמיון(  או 

נשאף  רעיונות.  או  אילוצים  הגדרות,  מתוך  מנטליות 

גבולות התמונה שבדמיון  להרגיל את הלומד לבחון את 

להיראות  יכול  זה  “האם  כמו:  שאלות  העלאת  ידי  על 

אחרת ממה שדמיינתי בהתחלה?” “מה יקרה אם אשנה 

לשנות?”  לי  שאסור  הקריטיות  התכונות  “מהן  משהו?”, 

וכדומה. 

מילות מפתח: 
הוראת גיאומטריה, שילוב אנליטי-ויזואלי, דימוי מושג, תמונה מנטלית

מבוא

למושגים גיאומטריים יש בו זמנית פן ויזואלי, המתקשר 

כרעיון  למושג  המתייחס  אנליטי  ופן  לצורה,  בדמיוננו 

אידיאלי, מופשט, שמשמעותו נקבעת אך ורק על פי הגדרה. 

גיאומטרית  שבחשיבה  כך  על  מלמדים  רבים  מחקרים 

ומצביעים  הנ”ל  האספקטים  שני  בין  במיזוג  הכרח  יש 

למעבר  להגיע  הצורך  מן  העולה  הקוגניטיבי  הקושי  על 

 Piaget & Inhelder,( ביניהם.  וגמיש  מתאים  דו-כיווני 

 .)1967;  Fischbein, 1993; Arcavi 2003; 2007 ,כהן 

בליבה  החוקרים  לדעת  הוא  כזה,  דו-כיווני  גמיש  מעבר 

של המתמטיקה ולכן חשוב להבין את הקושי שבהשגתו. 
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וכדומה. לעומתן קיימות צורות שהן “מקרי קצה” - כלומר 

בדרך  והן  הנ”ל,  בתכונותיהן  האבטיפוס  מן  רחוקות  שהן 

)Mesquita, 1998(. לתמונות  יותר לתפיסה  כלל קשות 

אבל  הזיכרון,  מבחינת  יתרון  יש  אבטיפוסיות,  מנטליות 

 .)Presmeg, 1986( ללומד  קשיים  לגרום  גם  יכולות  הן 

אלמנטים  אבטיפוסיות,  בצורות  מתמקד  הלומד  כאשר 

לא רלוונטיים של הדוגמאות עלולים ליצור עיוותים בהבנת 

.)Hershkowitz & Vinner, 1983( המושגים עצמם

המרכיב האנליטי והמרכיב הוויזואלי של החשיבה

כחשיבה  כאן  יוגדר  החשיבה  של  האנליטי  המרכיב 

מילולי   תיאור  למשל:  וכולל  ניתוח  של  אלמנט  בה  שיש 

או  יחסים  של  הגדרות,  של  תכונות,  של  פירוט  בו  שיש 

דווקא  )לאו  לוגי  נימוק  או  הסבר  וכדומה;  תהליכים  של 

עם  תופעה  קשירת  מסקנות;  להסיק  ויכולת  פורמאלי( 

לאור  אנליטי  שיפוט  אחרות;  תופעות  ועם  קודם  ידע 

ניסוח  או  והאילוצים; הכללה  הנתונים  לאור  או  ההגדרה 

כמו  מטה-קוגניטיבי  ניתוח  תופעה;  בעקבות  רעיון  של 

ועוד.  החשיבה  אופני  של  עצמי  וניתוח  עצמית  ביקורת 

ורבלי )בקול  המרכיב האנליטי מבוטא בדרך כלל באופן 

יכול  יותר, הוא  רם או במחשבה(, אבל בגילאים צעירים 

פורמליים  לא  והסברים  מחוות  בתיאורים,  גם  להתבטא 

המבוססים אמנם על מראה, אבל יש בהם איזשהו ניתוח, 

למניפולציה  או  לתכונות  לחלקים,  התייחסות  למשל: 

מתוך  בדמיון(,  או  )מוחשי  ויזואלי  עצם  על  המבוצעת 

מודעות לפעולות ולשינויים שנעשו. 

המרכיב הוויזואלי של החשיבה ישמש במובן של חשיבה 

שאין  מנטליות(  או  )מוחשיות  תמונות  על  המבוססת 

המרכיב  שבה  לחשיבה  הכוונה  ניתוח.  של  אלמנט  בה 

אם  לתגובה.  שגורם  זה  והוא  התמונה,  הוא  הדומיננטי 

יש שימוש במילים, הן נקשרות לתמונה באופן אוטומטי, 

אסוציאטיבי, אינטואיטיבי, לא מודע, ולא כולל ניתוח.

יצירה  בתהליך  אקטיבית  וגמישות  פאסיבית  גמישות 

של דימוי מושג

כפי שצוין לעיל, בהוראה של מושגים גיאומטריים נרצה 

דינמית  עשירה,  מנטלית  תמונה  הלומד  אצל  לפתח 

וגמישה, שבה האדם מדמיין בו-זמנית מגוון של מצבים. 

התמונה  של  )טרנספורמציה(  ושינוי  שיחזור  בניה, 

גמישה  תמונה  ליצור  יאפשר  השינוי  תהליך  המנטלית. 

ודינמית, שתהיה גם יעילה יותר. 

ואלה  שונים  מסוגים  להיות  יכולה  המנטלית  התמונה 

הסוגים הרלוונטיים למאמר זה: 

או 	  עצם  של  בדמיון  תמונה  קונקרטית:  תמונה 

קונפיגורציה קונקרטיים.

מדמיין 	  האדם  שבה  תמונה  דינמית:  תמונה 

במחשבתו תנועה שלא נעשתה בפועל.

אלמנטים 	  נכללים  שבה  תמונה  מופשטת:  תמונה 

מופשטים )למשל: תמונה של ישר אינסופי(.

תמונה גמישה: תמונה שבה האדם מדמיין בו-זמנית 	 

רואה  האדם  הגמישה  בתמונה  מצבים.  של  מגוון 

ספציפית  דוגמה  רק  ולא  דוגמאות  אוסף  בדמיונו 

ואחרים  שבילס  מה  היא  הגמישה  התמונה  אחת. 

 Bills, Dreyfus, Mason, Tsamir, Watson &)

דוגמה”  “מרחב  לו  קוראים   )Zaslavsky, 2006
מופשטת,  גם  היא  ולמעשה   ,)example space)

לדוגמה  ולא  המופשט  למושג  מתייחסת  היא  שכן 

דוגמאות  כולל  הזה  שהאוסף  ככל  שלו.  ספציפית 

עשירות ומגוונות יותר, כך התמונה גמישה יותר. 

)concept image( דימוי מושג

וינר מגדיר “דימוי מושג” כאוסף המבנים הקוגניטיביים של 

הפרט, הקשורים למושג מסוים. כלומר: אוסף התמונות 

אצלו  המתקשרים  והתהליכים  התכונות  המנטליות, 

יכלול בדרך  זה  גיאומטרי,  למושג. כאשר מדובר במושג 

כלל ייצוג ויזואלי של המושג בתוספת מאגר של רשמים 

להגדרות  לתהליכים,  לתכונות,  הקשורים  והתנסויות 

 Vinner, 1983; Vinner & Hershkowitz,( וכדומה 

.)1983; Tall & Vinner, 1981

)prototype( אבטיפוס

צורות אבטיפוסיות הן צורות שיש להן בדרך כלל תכונות 

למשל:  הן  אלה  תכונות  בקלות.  שנתפסות  פשוטות 

)למשל  סטנדרטיות  אוריינטציות  סימטריות,  רגולריות, 

בכיוונים מאוזן - מאונך(, קו תוחם פשוט וסגור, מרכיבים 

שוות(  זוויות  שוות,  צלעות  )למשל  במידותיהם  דומים 
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שונים  מסוגים  מצולעים  וכוללת  עשירה  אכן  שהתמונה 

שונות,  בפוזיציות  הצלעות,  במספר  מזה  זה  הנבדלים 

במראה שונה - צר, רחב, קעור, קמור, כוכבי, דמוי “כתר” 

ועוד )כל הדוגמאות באיורים 1, 2 ו- 3(. 

איור 3איור 2איור 1

מצולע  למושג  בהקשר  לעודד  ניתן  פאסיבית  גמישות 

על ידי חשיפה לדוגמאות מגוונות.

גמישות אקטיבית נוכל לעודד על ידי התנסות ופעילויות. 

דוגמה לפעילות כזו: “תערוכת מצולעים מוזרים”. אפשר 

לבקש מן הילדים לצייר או ליצור באביזרים מצולע מוזר 

ככל שיעלה בדעתם, ואז להציג את  המצולעים שהילדים 

יצרו בתערוכה ולשאול האם כל הדוגמאות בתערוכה הן 

אכן מצולעים ומדוע.

שילוב אנליטי-ויזואלי 
)Piaget & Inhelder, 1971( הבחינו  ואינהלדר  פיאז’ה 

בין שני אספקטים מובחנים של הקוגניציה: הראשון כולל 

האספקט   - בצורה  שקשור  המציאות  של  האופי  את 

הפיגורטיבי, והשני הוא האספקט האופרטיבי )במאמר 

פיאז’ה  האנליטי(.  והפן  הוויזואלי  הפן  ייקראו  הם  זה 

מיזוג  נדרש  גיאומטרית  שבחשיבה  טענו  ואינהלדר 

נותן  הוויזואלי  הדימוי  הנ”ל.  האספקטים  בין  טוטאלי 

לו  יש  זה  עם  יחד  אבל  מוחשית”  “מעין  צורה  למושגים 

מידה גבוהה של סכמטיזציה. הצורה מייצגת את העצם 

כך  אותה  שמבינה  הדדוקטיבית  האינטליגנציה  בזכות 

סינתזה  האובייקט.  של  ישיר  העתק  שהיא  משום  ולא 

כפופים  התמונתיים  האלמנטים  כאשר  רק  מושגת  כזו 

לקונטרול האופרציוני )האנליטי(. 

וקבע  זה,  רעיון  (Fischbein, 1993( פיתח  פישביין 

“מושגים  הם  הגיאומטריה  בתחום  שהמושגים 

פיגורליים”, שיש להם בו זמנית גם פן ויזואלי, משום שיש 

אנליטי,  פן  וגם  מרחביות,  תכונות  עם  מנטלי  ייצוג  להם 

נבחין בין שתי אסטרטגיות - גמישות פאסיבית וגמישות 

אקטיבית )כהן, 2018( - שיכולות לשרת מטרה זו:

היא לחשוף את הלומד 	  הכוונה  בגמישות פאסיבית 

תיצור  זו  שחשיפה  תקווה  מתוך  מגוונות,  לדוגמאות 

אצלו תמונה עשירה של המושג. 

בגמישות אקטיבית הכוונה היא להרגיל את הלומד 	 

לנסות בעצמו לבחון גם את הפן האנליטי של המושג, 

שלו”  הגבולות  את  “למתוח  ניסיון  ידי  על  למשל 

ולשאול את עצמו שאלות כמו: האם  זה יכול להיראות 

גם אחרת ממה שדמיינתי מלכתחילה? מה יהיה אם 

לשנות  אסור  ומה  מותר  מה  בצורה?  משהו  אשנה 

)לאור ההגדרה או התיאור של המושג(?  מה יהיה אם 

אנסה לבחון “מקרי קצה” של המושג? שאלות כאלה 

וגמיש  עשיר  מגוון  בדמיון  להעלות  ללומד  יאפשרו 

של דוגמאות. גמישות אקטיבית מתקשרת לגמישות 

אנליטית ויזואלית שתוגדר בהמשך.

המחשה ראשונית של המונחים שהוגדרו 
לעיל

נדגים  לעיל  שהוגדרו  המושגים  את  מעט  להמחיש  כדי 

אותם בהקשר למושג “מצולע”:

מצולע?  על  חושבים  כשאנחנו  בדמיון  רואים  אנחנו  מה 

תמונה  בדמיון  רואים  לא  כלל  בדרך  אנחנו  למעשה 

“צורה  מעין  אלא  אחד,  מסוים  מצולע  של  קונקרטית 

תמונות  של  שלמה  קבוצה  איתה  שנושאת  מייצגת” 

שכולן שייכות אצלנו למושג. זוהי התמונה המנטלית של 

המושג. 

התמונה המנטלית תהיה טובה ועשירה יותר ככל שנצליח 

לכלול בה מגוון עשיר של דוגמאות, אלא שלתלמיד יש 

לעתים קרובות דימוי מוגבל. הוא רואה בדמיונו רק חלק 

ואינו מסוגל לדמיין את האחרות. למשל:  מן הדוגמאות, 

ייתכן שקבוצת הצורות שעולות בדמיוננו נבדלות במספר 

הצלעות אבל הן כולן של מצולעים משוכללים )איור 1(. 

ייתכן שהתמונה יותר מגוונת וכוללת גם מצולעים אחרים 

למשל,  קעורים  שהם  כאלה  לא  אבל   ,)2 ו-   1 )איורים 

שהצורה  טוענים  רבים  ילדים   .3 באיור  כמו  “מוזרים”  או 

והצורה  “פס”  אלא  מצולע  לא  היא   3 באיור  הימנית 

כמובן,  ייתכן,  “כתר”.  בכלל  היא  למעלה  השמאלית 
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לרעיונות אנליטיים )הכיוון: מאנליטי לוויזואלי(

מאפיינים של יכולת זו הם למשל: מתכונה לצורה - 

ניתוח “דרישות גיאומטריות” הניתנות באופן מילולי, 

או מערך  צורה  יצירה בדמיון של  או  בנייה  וסרטוט, 

לתמונה  משיקול  פיהן;  על  )קונפיגורציה(  מרחבי 

תמונה  של  שינוי  או  יצירה   - וגמישה  מופשטת 

מנטלית משיקולים אנליטיים; יצירת תמונה לצורך 

הנמקה - יצירה של הדגמה חזותית שתוכיח, תפריך 

או תמחיש טענה או תקדם כיוון חקירה או הוכחה.

)A-V Flexibility( גמישות אנליטית-ויזואלית . 3

בין  ויעיל  גמיש  חופשי,  באופן  לעבור  היכולת  זוהי 

את  לזהות  נוכל  ויזואלי.  דימוי  לבין  אנליטי  עיבוד 

אצל  נזהה  כאשר  האנליטית-ויזואלית  הגמישות 

חוזרת  התנהגות  כלומר  שילוב”,  “הרגלי  התלמיד 

לבין  “ראיה”  בין  וגמיש  ספונטני  מעבר  המבטאת 

רואה,  ישתדל תמיד לנתח מה שהוא  “ניתוח”: הוא 

וינסה ליצור תמונה ויזואלית - בהדגמה מוחשית או 

במחשבה - לרעיונות ולשיקולים שעולים בדעתו.

ניתוח דוגמאות 

דוגמה 1:
אלכסון של מצולע

מושג  של  מוגבל  דימוי  לתלמיד  יש  קרובות  לעתים 

האלכסון במצולע. הוא ישפוט באופן שגוי את הדוגמאות 

דוגמה לפעילות  שאינן מתאימות לאלה שבדמיונו. הנה 

למושג  הקשורות  הבעיות  מן  חלק  לחשוף  שיכולה 

האלכסון במצולע, ואחריה ניתוח של הקשיים ואפשרויות 

ההתמודדות איתם:

שני  המחבר  קטע  הוא  מצולע  של  אלכסון  הגדרה: 

קודקודים של המצולע שאינם על אותה צלע.

החליטו בכל מצולע האם הקטע המודגש הוא אלכסון 

של המצולע. כתבו: “אלכסון” או  “לא אלכסון”.

 איור 4

ורק  אך  נקבעת  שמשמעותו  מופשט,  אידיאלי,  כרעיון 

על פי הגדרה )במינוח של פישביין: “פן מושגי”(.  הצורה 

אידיאלית,  מופשטת,  צורנית  ישות  היא  הגיאומטרית 

מטוהרת. היא נקבעת אך ורק על ידי הגדרתה, אבל היא 

מתקשרת בדמיוננו לצורה. הנטייה להזניח את ההגדרה 

תחת הלחץ של מה שכופה התמונה מהווה מכשול מרכזי 

בהנמקה הגיאומטרית )שם(. 

מהווה  הוויזואלי  הפן  לבין  האנליטי  הפן  בין  הקשר  חיזוק 

גורם תומך ביכולת הביצוע של משימות בגיאומטריה. גורם 

יכולת  הדורשות  במשימות  מדובר  כאשר  הכרחי  הוא  זה 

לפתח דימוי עשיר וגמיש של מושגים גיאומטריים, ולעתים 

קרובות ניתן להצביע על קשר הדוק בין קשיים שנחשפו 

לבין שימוש לא מספק בשילוב אנליטי-ויזואלי )כהן, 2007(. 

גם  צעירים.  לילדים  רק  מוגבלת  איננה  מסתבר,  הבעיה, 

נבדקים שמבחינת השלב ההתפתחותי מסוגלים לעיבוד 

נבדקים  )ובכללם  גיאומטריים  מושגים  אנליטי של  וארגון 

מבוגרים(, לא תמיד מעלים בדעתם “להשתמש” בארגון 

כזה, והם נתפשים לביצוע המטלות ברמה אינטואיטיבית 

הנשענת על התפיסה הראשונית )שם(.

יכולת שילוב אנליטי-ויזואלי

 )AVI - Analytical-Visual Integration)
של  כיכולת  אנליטי-ויזואלי”  שילוב  “יכולת  נגדיר  הגדרה: 

ובאנליזה,  בוויזואליזציה  משולב  באופן  להשתמש  היחיד 

 )Analytical-Visual Integration)  AVI ונסמנה באותיות

)כהן, 2007(. יכולת זו מורכבת משלושה מרכיבים מרכזיים:

)V�A( היכולת לנתח באופן אנליטי מידע ויזואלי . 1

)הכיוון: מוויזואלי לאנליטי( 

באופן כללי, ביכולת זו המעבר הוא מהצורה לתכונה. 

אנליטי  שיפוט  למשל:  הם  זו  יכולת  של  מאפיינים 

מטעה,  שלה  המראה  אם  גם  ויזואלית,  דוגמה  של 

כתומכת  או  למושג  מתאימה  לא  או  כמתאימה 

כלומר   - שינויים  ניתוח  אותה;  סותרת  או  בטענה 

מודעות, תיאור וניתוח של מניפולציה המבוצעת על 

לרעיון  מתמונה  בדמיון(;  או  )מוחשי  ויזואלי  עצם 

ניסוח השערות  או  יצירת הגדרה מילולית   - מילולי 

על פי דוגמאות ואי-דוגמאות ויזואליות נתונות.

)A�V( היכולת ליצור תמונה ויזואלית המתאימה . 2
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הדבר הבולט ביותר בראיון הוא ההחלטה החד משמעית 

לציין  מעניין  הצורה.  בתוך  להיות  חייב  שאלכסון  שלו 

שיפוט  של  סממנים  הרבה  עם  הוא  הזה  שהשיפוט 

אינטואיטיבי, כפי שמפרטים אותם פישביין, תירוש וברש 

(1998(. השיפוט הוא מיידי, מובן מאליו ואין תחושה של 

צורך בבדיקה. )לאורך הריאיון הוא מנסח לעתים קרובות: 

“זה פשוט לא”. כאילו אומר: “מה יש כאן לנמק בכלל. זה 

לא וזהו”(. התשובה כופה את עצמה על דרך החשיבה  עד 

כדי כך שלמרות שהוא קורא את ההגדרה מילה במילה 

שהדרישה  ובטוח  לקונפליקט,  מודע  לא  הוא  רם,  בקול 

הזו נמצאת בה. רק כאשר הוא נשאל באופן מפורש יותר 

לקונפליקט,  מודע  נעשה  פתאום  הוא  כתוב  זה  איפה 

“ניצח”  לא  עדיין  האנליטי  השיפוט  אז  אפילו  אבל 

“יכול  של  בגדר  נשאר  זה  האינטואיטיבי.  השיפוט  את 

להיות”, למרות שברור לו שזה מה שמכתיבה “ההגדרה 

היבשה”. ראוי לציין שבהמשך הריאיון היו לו עוד לא מעט 

התפתלויות, אבל אט אט התרגל לעובדה שעליו לעבוד 

על פי ההגדרה, שינה את תשובותיו בהתאם ונראה היה 

שהתמונה המנטלית שלו מתרחבת בהתאם.

הקושי האינטואיטיבי של אלכסון שעובר מחוץ למצולע 

בדימוי  בהם  נתקלים  שאנו  מהקשיים  אחד  רק  הוא 

המושג אלכסון של מצולע. 

הנה פירוט של כמה קשיים כאלה, ובכללם הקושי הנ”ל:

קטע העובר מחוץ למצולע, או שחלקו בתוך המצולע 	 

וחלקו מחוצה לו )כמו באיור 6(, אינו נתפש כאלכסון. 

דוגמה מאלפת נוספת לחוזקה של אמונה זו אפשר 

זו  )1992(. בדוגמה  למצוא במאמרה של הרשקוביץ 

נכון את האלכסונים כאשר  7( התלמיד מצייר  )איור 

הם בתוך המצולע, אבל כאשר האלכסון אמור להיות 

בחוץ או חלקו בחוץ, הוא מעקם אותו כדי לאלץ אותו 

לעבור בתוך המצולע.

           איור 7איור 6

בשפת היומיום מתפרש המושג אלכסון כ”משופע”, 	 

ואין לו כל קשר לאלכסון של מצולע. למשל: לעתים 

מופיע  אינו  הוא  כאשר  מצולע  של  אלכסון  לזהות  כדי 

היכולת  את  לגייס  צורך  יש  האבטיפוסית,  בצורתו 

המתייחס  אנליטי  שיפוט  נדרשים  האנליטית-ויזואלית. 

להגדרה ואינו “נכנע” לאינטואיציה על פי המראה, ויכולת 

מקרים  גם  כדוגמאות  ולקבל  הגבולות”  את  “למתוח 

“מוזרים” כל עוד הם עומדים בהגדרה.

ומבוגרים בעיה?  ילדים  יש לכל כך הרבה  אם כך, מדוע 

קרובות  שלעתים  טוען   )Fischbein, 1993( פישביין 

תכונות שקשורות למראה חומקות מן ה”ניהול המושגי” 

ומכתיבות תפיסות שגויות, וככל הנראה זה אכן מה שקורה 

האבטיפוסית  האינטואיטיבית  המנטלית  התמונה  כאן. 

היא לעתים קרובות של אלכסון משופע העובר בתוך צורה 

אבטיפוסי  במנח  העומדים  מלבן  או  ריבוע  כמו  פשוטה 

מתרחקים  כאשר  הדף(.  לשולי  מקבילים  )למשל: 

מדימוי זה, אנחנו נתקלים בקשיים בזיהוי, שכן התכונות 

משפיעות  מהאבטיפוס  שנקלטו  המיוחדות  הוויזואליות 

על השיפוט. גם אם נותנים לתלמיד את ההגדרה, הוא לא 

תמיד מודע לפער בין התמונה האינטואיטיבית שלו לבין 

מאלפת  דוגמה  הנה  ההגדרה.  מן  העולה  האנליטי  הפן 

 ,30 בן  אקדמאי  מבוגר,  לומד  אצל  כזה  מודעות  לחוסר 

4. החלק המצוטט כאן  שקיבל מטלה דומה לזו שבאיור 

“לא  רשם  שבה   ,)5 )איור  א  לצורה  לתשובתו  מתקשר 

אלכסון” והתבקש להסביר את תשובתו:

איור 5

אמיר:  זה לא, זה פשוט לא.  זה בכלל מחוץ לצורה.

מראיינת: אלכסון צריך לעבור בתוך הצורה?

אמיר:  זה שייך להגדרה כבר: אלכסון של מצולע... 

)קורא בקול רם את ההגדרה(.... ז"א שכנראה 

שהוא חייב לעבור בתוך הצורה...
כשחזר על נימוק דומה בהמשך, שאלה אותו המראיינת: 

איפה כתוב בהגדרה שזה...

)קוטע אותה(: לא כתוב )צוחק(... אז מבחינה  אמיר  

להיות שזה  יכול  זה  אז  יבשה,  נגיד... מבחינה 
אלכסון.
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דרישות  פי  על  צורה  בעצמך  לייצר  היכולת   - לצורה 

שהזכרנו  השאלות  את  עצמך  את  לשאול  נתונות, 

בהקשר של הגמישות האקטיבית ולייצר בעצמך מקרי 

או  נוכל לעשות בעזרת שאלות  זאת  מוזרים. את  קצה 

משימות כמו למשל:

בנו על לוח מסמרים מצולע שהקטעים המצוירים א. 

באיור 12 הם חלק מהאלכסונים שלו. 

איור 12

ויש  אלכסונים  נתונים  “הפוך”:  הוא  הכיוון  הפעם 

אנליטית- גמישות  כאן  נדרשת  המצולע.  את  ליצור 

בדרך  כולל  הפתרון  תהליך  שכן  אקטיבית,  ויזואלית 

כלל הלוך ושוב בין ניתוח ויצירת צורות. ניתוח ראשוני 

לוויזואלי(,  )מאנליטי  ראשונית  דוגמה  ליצירת  מוביל 

אחריו יבואו שיפוט הדוגמה לאור ההגדרה והאילוצים 

במקרה  חדשה  דוגמה  יצירת  לאנליטי(,  )מוויזואלי 

הצורך )מאנליטי לוויזואלי(, וחוזר חלילה.

האם קיים מחומש שבו אלכסון אחד מוכל באלכסון ב. 

אחר?

במקרה  כבר  נתקל  התלמיד  אם  שגם  לב  לשים  יש 

בדוגמאות  )למשל  אחר  באלכסון  מוכל  אלכסון  של 

שהמורה או אחד התלמידים האחרים נתנו(, הדרישה 

מחייבת  מחומש,  דווקא  יהיה  שהמצולע  הנוספת 

אותו לייצר בעצמו מקרה כזה ולא רק להעתיק מקרה 

שכבר ראה. גם כאן נדרשת גמישות אקטיבית בניסיון 

ליצור דוגמה על ידי ניתוח והעלאת שאלות.

האם קיים טרפז שאחד מאלכסוניו מאונך לבסיסים? ג. 

ציירו כזה או הסבירו מדוע לא. )ואכן קיים...(

אלכסון  של  לדוגמה  בהקשר  חביבה  אחרונה  ומשימה 

האספקט  את  המדגישה  לפעילות  הצעה   - במצולע 

בסרט  להיעזר  אפשר  המנטלית:  התמונה  של  הדינמי 

כ”אלכסון”  בטעות  ייתפש   8 באיור  הקטע  קרובות 

9 ייתפש בטעות  כי הוא משופע, ואילו הקטע באיור 

היומיום  “ישר” במובן של שפת  הוא  כי  כלא אלכסון 

)הכוונה בדרך כלל לכיוון מאוזן או אנכי(.

    איור 9איור 8

קושי “למתוח את הגבולות” ולקבל כאלכסון מצבים 	 

“מוזרים”. כאן אנו זקוקים לגמישות האקטיבית תוך 

על  שעובר  אלכסון  ייתכן  האם  כמו:  שאלות  שאילת 

צלע? האם ייתכן אלכסון אחד שמוכל באלכסון אחר? 

 11 ואיור   10 )איור  חיובית  המקרים  בשני  התשובה 

בהתאמה(. 

    איור 11איור 10

המושג  של  וגמישה  עשירה  מנטלית  תמונה  ליצור  כדי 

האנליטי-ויזואלי  לשילוב  זקוקים  אנו  במצולע  אלכסון 

בשני הכיוונים שלו - הן מהצורה לתכונה והן מהתכונה 

לצורה. אילו המטרה הייתה רק שיפוט נכון של מקרים 

מהצורה   - האחד  בכיוון  להסתפק  היה  אפשר  נתונים, 

לתכונה: לבדוק כל דוגמה לאורה של ההגדרה ולהחליט 

כזה,  אנליטי  שיפוט  לצורך  בדרישות.  עומדת  היא  אם 

זה  ההגדרה:  של  הדרישות  שלוש  את  לתמצת  כדאי 

קודקודים  שני  בין  לחבר  צריך  הוא  קטע,  להיות  צריך 

אסור שיהיו על אותה  של המצולע, והקודקודים הללו 

הרי  הדרישות,  שלוש  בכל  עומד  הנבחן  הקו  אם  צלע. 

לא  מלכתחילה  אם  גם  המצולע,  של  אלכסון  שהוא 

חשבנו שהוא כזה. 

הדימוי  ביצירת  בזה.  רק  להסתפק  רוצים  איננו  אבל 

הגמיש אנחנו מחפשים גם את הכיוון השני, מהתכונה 
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ליצור  מנת  על  אותו  יחזיקו  תלמידים  שכמה  ארוך  גומי 

“לפי  שאורכו  צבעוני  חוט  ניתן  כעת   .)13 )איור  מצולע 

הצורך”, כך שיחבר למשל בין A ל- E וייצג את האלכסון 

ביניהם )שהרי הוא עומד בתנאי ההגדרה(. 

איור 13

הזה  האלכסון  שבהם  מצבים  ליצור  מהתלמידים  נבקש 

מחוץ למצולע )למשל על ידי הזזה של F ימינה(, חלקו 

בחוץ וחלקו בפנים )למשל בהזזה מתאימה של B(, עובר 

על צלע )למשל בהזזה של B בדיוק עד לקו המייצג את 

נוסף  “אלכסון”  להם  לתת  אפשר  וכדומה.  האלכסון( 

אחר  אלכסון  המכיל  אלכסון  של  מצב  ליצור  ולבקש 

וכדומה. בדרך כלל מספיק שאחד או שניים מהתלמידים 

תוך  זאת  לתכנן  צריכים  הם  אבל  הגומי,  סרט  את  יזיזו 

בכך  לפגום  בלי  לשנות  שמותר  מה  לכל  לב  תשומת 

שה”אלכסונים” יעמדו בהגדרה. 

דוגמה 2: 
סימטריה שיקופית וסימטריה סיבובית

דימוי  ליצור  שלנו  השאיפה  על  יהיה  הדגש  זו  בדוגמה 

מושג עשיר, דינמי וגמיש לשני סוגים של סימטריה,  ועל 

נפתח  כזה.  לדימוי  האקטיבית  הגמישות  של  התרומה 

בהגדרה ובהסבר קצר של המושגים:

סימטריה שיקופית: 

שיקוף  קיים  אם  שיקופית  סימטריה  בעלת  היא  צורה 

המעתיק אותה על עצמה )איורים 16-14(.

קו השיקוף נקרא קו סימטריה של הצורה. מובן שלצורה 

יכולים להיות כמה קווי סימטריה )איור 16(. אינטואיטיבית 

אפשר לדמיין ששני הצדדים של הצורה שמשני עברי קו 

השיקוף הם תמונות ראי זה של זה. 

לדמיין  למשל  אפשר  שיקופית  סימטריה  להדגים  כדי 

ושני  הסימטריה,  קו  לאורך  הצורה  את  שמקפלים 

החלקים שלה מכסים בדיוק זה את זה, או שהופכים את 

של  מקומה  את  בדיוק  מכסה  ההפוכה  והצורה  הצורה, 

הצורה המקורית. 

איור 16איור 15איור 14

סימטריה סיבובית: 

לא  צורה היא בעלת סימטריה סיבובית אם קיים סיבוב 

זהותי )לא 00 ולא 3600( המעתיק אותה על עצמה )איורים 

19-17(. נקודת הסיבוב היא המרכז שסביבו מסובבים את 

הצורה. דרגת הסימטריה הסיבובית היא מספר הפעמים 

יש  שלם.  סיבוב  במהלך  עצמה  עם  מתלכדת  שהצורה 

יש סימטריה סיבובית רק כאשר הדרגה היא  לב:  לשים 

2 ומעלה, כלומר כאשר הצורה מתלכדת עם עצמה יותר 

לצורה  שיהיו  כמובן  ייתכן  הסיבוב.  במהלך  אחת  מפעם 

גם סימטריה שיקופית וגם סימטריה סיבובית )איור 16(.

איור 17
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 3 )היא 
מתלכדת עם 

עצמה 3 פעמים 
במהלך סיבוב שלם(.

איור 18
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 2 )היא 

מתלכדת עם עצמה 
פעמיים במהלך 

סיבוב שלם(.

איור 19
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 5 

גם סוגי סימטריה אחרים, כמו למשל סימטריה  קיימים 

של הזזה, אבל אין אנו עוסקים בהם כאן.

אז היכן הקשיים בדימוי מושגים אלה? 

הנה כמה מהקשיים:

אחד הקשיים הנפוצים בנושא זה הוא העובדה שבחיי 	 

יומיום מוכרת בדרך כלל הסימטריה השיקופית בלבד. 

תלמידים אינם מודעים לאפשרות שיש גם סימטריה 

מסוג אחר.
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השיקופית ניתן להמחיש בעזרת קיפול, בעזרת שימוש 

היפוך  בעזרת  או  שקופה  חצי  במראה  או  במראה 

לצורה  והשוואתו  למקורית  זהה  צורה  שבו  שקף  של 

“הגדרה  הלומד  אצל  מהוות  ההמחשות  המקורית. 

אופרטיבית” של המושגים, כלומר הגדרה הנשענת על 

פעולה שיש לבצע כדי ליצור דוגמה של המושג. למשל: 

לצורה יש סימטריה סיבובית אם כאשר מסובבים אותה 

היא מכסה בדיוק את עצמה לפני תום סיבוב שלם. 

מבחינת הפן הוויזואלי, השימושים בהמחשות הדינמיות 

האלה, יש בכוחם ליצור אצל הלומד תמונה דינמית של 

המושגים - כלומר תמונה שבה האדם מדמיין במחשבתו 

ברקע  מונחים  מילון  )ראו  בפועל  נעשתה  שלא  תנועה 

בבדיקת  בפועל  התנסה  שהלומד  לאחר  התיאורטי(. 

את  לדמיין  מסוגל  יהיה  הוא  צורות,  של  הסימטריות 

האנליטי  הפן  בפועל.  אותה  לבצע  בלי  גם  התנועה 

פורמליים  לא  והסברים  בתיאורים  בעיקר  כאן  יתבטא 

לפעולות  מודעות  למשל:  ניתוח,  איזשהו  בהם  שיש 

האופרטיבית  להגדרה  קישור  הצורה,  על  שנעשו 

המתאימה, מודעות לתכונות, השוואה וארגון צורות על 

נתונות,  דרישות  פי  על  צורה  תכנון  שלהן,  התכונות  פי 

ועוד.

גם כאן נרצה להבחין בין גמישות פאסיבית לבין גמישות 

אקטיבית. הגמישות הפאסיבית תתבטא בכך שנשתדל 

לחשוף את התלמידים למגוון רחב של דוגמאות: צורות 

בהן  צורות שיש  סוגים שונים של סימטריות,  בהן  שיש 

צורות  אחר,  מסוג  סימטריה  ואין  אחד  מסוג  סימטריה 

סימטריה,  קווי  של  אבטיפוסיים  לא  כיוונים  בהן  שיש 

גם  אבל  ועוד.  סיבובית  סימטריה  של  שונות  דרגות 

התמונה  את  להעשיר  ונרצה  בכך,  נסתפק  לא  הפעם 

זה  לצורך  האקטיבית.  הגמישות  בעזרת  המנטלית 

לצורה,  מהתכונה  שהן  פעילויות  לבנות  למשל  אפשר 

התלמיד  שבהן  פעילויות  כלומר  לוויזואלי,  מאנליטי 

נתונות  דרישות  פי  על  הצורה  את  לבנות  צריך  עצמו 

אנליטי(,  )ניתוח  הדרישות  את  לבחון  אותו  שיחייבו 

ולייצר  שבראשו  התמונה  של  הגבולות”  את  “למתוח 

צורות לא סטנדרטיות. 

סימטריה 	  בקלות  מזהים  תלמידים  קרובות  לעתים 

שיקופית שבה קו הסימטריה הוא אנכי או מאוזן, ולא 

מזהים קווי סימטריה בכיוונים אחרים.

תלמידים 	   ,2 מדרגה  הסיבובית  הסימטריה  את 

מבלבלים לעתים קרובות עם הסימטריה השיקופית, 

שכן בשתיהן יש מעין חלוקה של הצורה לשני חלקים 

חופפים.

הסימטריה 	  את  מכירים  תלמידים  כאשר  גם 

לסימטריה  קרובות  לעתים  נצמדים  הם  הסיבובית, 

מדרגות  סיבוביות  לסימטריות  ופחות   2 מדרגה 

נטייה  להם  יש  יותר  הגבוהות  בדרגות  יותר.  גבוהות 

שיקופית  סימטריה  גם  יש  שבהם  למקרים  להיצמד 

וגם סיבובית, שהן “משוכללות יותר”, ופחות למקרים 

מתקשים  הם  סיבובית.  סימטריה  רק  בהם  שיש 

להבחין בהבדל.

יש לעתים בלבול בין סימטריה סיבובית לבין תנועת 	 

סיבובית  סימטריה  אין   20 באיור  למשל:  הסיבוב. 

שכן  הענפים,  שני  בין  סיבוב  תנועת  שיש  למרות 

תום  לפני  על עצמה  נופלת  אינה  הצורה בשלמותה 

סימטריה  יש  זאת,  לעומת   ,21 באיור  שלם.  סיבוב 

ענף  כל   600 של  בסיבוב  שכן   ,6 מדרגה  סיבובית 

יתפוש את מקומו של הענף הסמוך, והצורה השלמה 

תישמר.

איור 21איור 20

ברורה  מנטלית  תמונה  לפתח  לתלמידים  לאפשר  כדי 

ומובחנת של שני סוגי הסימטריות - סימטריה סיבובית 

וסימטריה שיקופית - חשוב קודם כל להיעזר בהמחשות. 

את הסימטריה הסיבובית אפשר להמחיש בעזרת שקף 

שעליו מצוירת צורה זהה למקורית. את השקף מסובבים 

על גבי הצורה המקורית ובודקים אם בסיבוב לא זהותי 

וכמה  המקורית,  את  בדיוק  מכסה  שבשקף  הצורה 

הסימטריה  את  שלם.  סיבוב  במהלך  קורה  זה  פעמים 
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איך ליצור את אותו סוג סימטריה באופנים שונים?	 

האם ניתן ליצור צורה עם כל מספר סימטריות נתון? 	 

סיבובית  בסימטריה  בלבד?  שיקופית  בסימטריה 

מספר  כאשר  הבדל  יש  האם  יחד?  בשתיהן  בלבד? 

הסימטריות הנדרש הוא זוגי או אי זוגי?

השונות  האפשרויות  על  בכיתה  דיון  גם  שיהיה  חשוב 

ועל הצורות שהתלמידים יצרו ואין הכרח לדרוש שכולם 

יצליחו ליצור הכל. הנה כמה צורות שאפשר ליצור:

סימטריה . 1 וללא  שיקופית  סימטריה  בעלת  צורה 

סיבובית )איור 24(. 

איור 24

סימטריה . 2 וללא  סיבובית  סימטריה  בעלת  צורה 

שיקופית )איור 25(.

איור 25

וגם סימטריה . 3 צורה שיש לה גם סימטריה סיבובית 

שיקופית )איור 26(.

איור 26

צורה שיש לה 6 סימטריות בסך-הכל, מסוג אחד או . 4

משילוב של שני הסוגים )איור 27(. בצורה השמאלית 

 ,3 מדרגה  סיבובית  וסימטריה  שיקוף  קווי   3 יש 

סימטריה  יש  הימנית  ובצורה  סימטריות,   6 ובסה”כ 

סיבובית מדרגה 6.

איור 27

דוגמה לפעילות המזמינה גמישות אקטיבית

 P הצורה  עליהם  שמצוירת  רבים  שקפים  לכם  יש 

)חשוב כמובן שאכן יהיו להם שקפים כאלה(

איור 22

צרו בעזרת השקפים צורות שיענו על הדרישות הנתונות:

צורה בעלת סימטריה שיקופית וללא סימטריה . 1

סיבובית.  

צורה בעלת סימטריה סיבובית וללא סימטריה . 2

שיקופית. 

צורה שיש לה גם סימטריה סיבובית וגם . 3

סימטריה שיקופית.

צורה שיש לה 6 סימטריות בסך הכל, לא משנה . 4

מאיזה סוג.

צורה בעלת 5 סימטריות בסך הכל.. 5

שקפים  בכמות  להשתמש  לכם  מותר  לב:  שימו 

כרצונכם ומותר להפוך חלק מהשקפים, אבל  הצורה 

שלכם צריכה להיות קשירה )“בחתיכה אחת”(. 

    
איור 23

כדי ליצור את הצורות, הלומד צריך לנתח את הדרישות 

ואת המושגים ולהתלבט בשאלות כמו:

כן 	  למה  מהצורות?  חלק  להפוך  לא  או  להפוך  האם 

הצורה  שבשיקוף  לכך  מודעות  )מתוך  לא?  למה  או 

מתהפכת ואילו בסיבוב לא.(

איך 	  מסוים?  מסוג  סימטריה  תהיה  שלא  לגרום  איך 

לגרום לכך שיהיו שני סוגים של סימטריה? 

איך ליצור צורה שיש לה מספר סימטריות נתון?	 
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בניהול אנליטי לאור הגדרת המושג,  אינו מלווה  זה  ויזואלי 

נוצר נתק בין הפן הוויזואלי של המושג לבין הפן האנליטי, 

ודימוי המושג יהיה חלקי או שגוי. כדי להדגים זאת נתרכז 

במרובע ספציפי - המלבן. 

יכול להשפיע  וננסה להבין מה  נתבונן בצורות באיור 28 

על השיפוט האינטואיטיבי הוויזואלי:

איור 28

האבטיפוס  כלל  בדרך  היא  ב”ענן”  המוקפת  א,  צורה 

בצורות  שנעשו  השינויים  מה  לבדוק  ננסה  המלבן.  של 

האחרות יחסית לצורה זו. בצורה ג, הצורה מסובבת יחסית 

לאבטיפוס. צורה ד, גם מסובבת וגם נמתחת לצורת פס 

למקורית  יחסית  “התכופפה”  כאילו  ה,  צורה  וצר.  ארוך 

את  בדמיונכם  והטו  מרצועות,  בנויה  א  צורה  את  )דמיינו 

הרצועות לקבלת צורה ה(.  בצורה ב, השתנו הפרופורציות 

כך שהאורך והרוחב השתוו. בצורה ו, הפינות התעגלו. כאשר 

תלמידים שופטים את הצורות על פי תכונות האבטיפוס 

ועל פי ההרגלים בחיי יומיום, הם לא תמיד יודעים להחליט 

איזה שינוי הוא מותר ואיזה אסור. הנה למשל תגובות של 

תלמידים: על צורה ד: “מה פתאום, זה לא מלבן זה פס”; 

על צורה ב: “זה לא מלבן, זה בכלל ריבוע”. על צורה ה: “כן, 

זה מלבן. הוא קצת מכופף”.

נקרא  ישרות  זוויותיו  שכל  מרובע  להגדרה:  נפנה  כעת 

מלבן. נבחן את הפן האנליטי העולה מן ההגדרה: 

המלבן צריך להיות מרובע - כלומר מצולע בן 4 צלעות 	 

- זו תכונה קריטית.

זו 	  וגם  ישרות,  זוויות  ארבע  להיות  צריכות  במלבן 

תכונה קריטית. 

אין הגבלה מלכתחילה על צלעות. מובן שיש למלבן 	 

תכונות של צלעות שנובעות מאליהן מתוך הדרישות 

ממילא  ישרות,  זוויות   4 דורשים  כאשר  שבהגדרה. 

נוצרים לנו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות, גם אם 

)למשל הצורה . 5 5 סימטריות בסך-הכל  צורה בעלת 

השמאלית באיור 25(.

הטרנספורמציות  שנושא  בהערה  זו  דוגמה  נסיים 

דימוי  לפיתוח  מצוין  פוטנציאל  בעל  הוא  והסימטריות 

פורמליות  הגדרות  מחייב  שהוא  בלי  ודינמי  עשיר  ויזואלי 

להוראה  אידאלי  הנושא  את  עושה  זו  תכונה  מילוליות. 

ויזואלית  לפתח חשיבה  זו ההזדמנות שלנו  א-ד.  בכיתות 

ופורמליים שהילדים טרם רכשו.  לוגיים  צורך בכלים  ללא 

הנלמד  לנושא  אמנם  מתאימה  כאן  שניתנה  הדוגמה 

בכיתה ד, אבל רעיונות דומים מאד אפשר לפתח גם בנושא 

השיקוף, ההזזה והסיבוב בכיתות א-ג. הגדרות אופרטיביות 

למושגים אלה והתנסות חווייתית בהם מאפשרות ללומד 

להכיר את התנועות, להבדיל ביניהן ולקלוט את התכונות 

אחת  פורמלי.  באופן  אלה  תכונות  לנסח  בלי  גם  שלהן 

ההגדרות היפות למושג ויזואליזציה היא: לעשות פעולות 

בראש שבסיטואציה מתאימה אפשר לעשות אותן בעזרת 

 .)Seneschal, 1991 in Cuoco & al., 1998( העיניים 

ואכן, בפעילויות כאלה הלומד מפתח אט אט יכולת לדמיין 

את התנועה עוד לפני שהיא נעשתה בפועל, ורוכש יכולת 

של דימוי ויזואלי דינמי וגמיש. 

דוגמה 3: 
מלבן 

אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים הן בבית הספר היסודי 

מעורר,  שהוא  הרבים  בקשיים  וידוע  הביניים,  בחטיבת  והן 

הוא נושא המרובעים והקשרים ביניהם. דווקא בגלל היותם 

מאד  בהם  בולטת  יומיום  מחיי  מוכרים  המרובעים  של 

תופעת האבטיפוס. דימוי המושג שהתלמידים באים איתו 

נגזר לעתים קרובות מתכונות ויזואליות בולטות של התמונה 

האבטיפוס.  תמונת  רבים  במקרים  שהיא  שבראשם, 

הרשקוביץ )1992( מחלקת תכונות של מושגים לשני סוגים: 

תכונות קריטיות - שהן התכונות שחייבות להיות בכל דוגמה 

של המושג, ותכונות שאינן קריטיות - הנמצאות רק בחלק 

מן הדוגמאות של המושג. קורה לא מעט שהתכונות הלא-

ויזואלי  שיפוט  ללומד  מכתיבות  האבטיפוס,  של  קריטיות 

אינטואיטיבי המבוסס על תכונות אלה. כפי שראינו בדוגמת 

האלכסון במצולע, גם כאן אפשר לפגוש נטייה לאכוף את 

שיפוט  אם  הכרחיות.  תכונות  בהן  ולראות  האלה  התכונות 
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המראיינת )מ( החליטה לתת לו את ההגדרה:

 מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות, בנות 900. מ: 
האם יש עוד מרובעים עם 900?

כן, 2 ו- 7.ת: 

איור 30

הם מלבנים?מ: 
לא.ת: 
למה?מ: 
ושני ת:  קצרים  קווים  שני  להיות  צריכים  במלבן  כי 

קווים ארוכים.  

מעניין לשים לב לכך שלתלמיד יש הגדרה, והוא בהחלט 

התכונה  את  מקיימים  אכן  שהריבועים  לשפוט  יודע 

שבהגדרה, אבל הוא אינו מבין שההגדרה היא הקובעת! 

מבחינתו השיפוט הוא לפי התכונות של האבטיפוס שיש 

לו בראשו, ובאבטיפוס התכונה שנראית לו החשובה היא 

הצלעות הקצרות והארוכות. זה אופייני לילדים צעירים, 

המבוגרים.  אצל  גם  זאת  פוגשים  אנחנו  לצערנו  אבל 

לזה!  זהים  כמעט  תמלילים  נמצאו  אחרים  בראיונות 

מבין  אילו  השאלה  נשאלה  שבהם  ראיונות   104 מתוך 

את  כללו  לא   66% מלבנים,  הם  שבאוסף  הצורות 

הריבועים בתשובתם הראשונית. 62% מהטועים תיקנו 

מפורשת  הגדרה  להם  שניתנה  לאחר  תשובתם  את 

 15% אבל  המראיין(,  מצד  ב”לחץ”  או  בהיסוס  )חלקם 

מהם )כ- 10% מכלל הנבדקים( בכל הגילאים, התעקשו 

)לנותרים  להיכלל, למרות ההגדרה!  יכול  לא  שהריבוע 

לא ניתנה הגדרה מפורשת על ידי המראיין(. הנה דוגמה 

לו  שניתנה  לאחר  ז  בכיתה  תלמיד  עם  מריאיון  נוספת 

ההגדרה: 

האם 2 מקיים את ההגדרה הזו?מ: 
כן.  ת: 
האם אפשר לומר עליו שהוא מלבן?מ: 
הוא ריבוע, לא מלבן מה ! )מתעצבן(, הוא ריבוע ת: 

כל צלעותיו שוות ובמלבן יש זוג ארוך וזוג קצר.

נדרש  לא  זאת,  לעומת  מלכתחילה.  זאת  דרשנו  לא 

ולא נובע מההגדרה שזוג אחד של צלעות שוות יהיה 

)בלשונם  האחר  השוות  הצלעות  מזוג  באורכו  שונה 

צלעות  וזוג  קצרות  צלעות  “זוג  התלמידים:  של 

ארוכות”(. 

אין הגבלה על “צורה” )פרופורציות כמו ארוך וצר או 	 

ריבועי(.

אין הגבלה על מנח )פוזיציה(.	 

הן   28 באיור  מהצורות  אילו  ההגדרה  לאור  נבחן  אם 

משום  מלבנים  הן  ד  ו-  ג  ב,  שצורות  נראה  מלבנים, 

פוגעים  שאינם  שינויים  הם  בהן  שנעשו  שהשינויים 

בתכונות הקריטיות )השינוי הוא במנח או בפרופורציות(. 

לעומתן צורה ה, איננה מלבן משום שקלקלנו בה תכונה 

מלבן  אינה  ו,  וצורה  ישרות,  זוויות  ארבע  של  קריטית 

משום שכלל איננה מרובע ואין בה כלל זוויות. ההתבוננות 

התמונה  את  להעשיר  לנו  מאפשרת  בהגדרה  הבוחנת 

המנטלית של המושג מלבן על ידי בחינה מודעת של מה 

שאסור לשנות )התכונות הקריטיות( ומה שמותר לשנות 

)תכונות של האבטיפוס שאינן קריטיות(.

בדימוי  קשיים  המדגימים  לראיונות  דוגמאות  שתי  הנה 

מושג המלבן. הקטעים המובאים כאן הם מתוך ראיונות 

שונים  בגילאים  נבדקים  על  שנעשו  מרובעים  בנושא 

 16 של  מצויר  אוסף  קיבלו  הנבדקים  במלואם.  ותועדו 

מרובעים. המספרים הרשומים בתוך המרובעים בקטעים 

שלהלן הם מספרם הסידורי באוסף זה. הראיונות נערכו 

וכן  ג-יב,  בכיתות  תלמידים  שכללה  מגוונת,  באוכלוסייה 

מבוגרים בגילאי 66-18.

ציטוט מתוך ראיון עם תלמיד בכיתה ג:

בחר  מלבנים?”  הן  מהצורות  “אילו  לשאלה:  כתשובה 

 9 ריבועים  שאינם  המלבנים  שני  את  רק  )ת(  התלמיד 

ו- 12. 

איור 29
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הניסוח...(. השינוי מ- 9 )האבטיפוס( ל- 6 נראה לו לגיטימי 

מופנה  הוא  כאשר  הראיון,  במהלך  לצד”(.  נוטה  )“רק 

והוא  דרך  פריצת  שיש  לרגע  לנו  נדמה  לזוויות,  להתייחס 

נשאר  הוא  לא,   אותה... אבל  ויתקן  מבין את הטעות שלו 

בשלו. מה שחשוב מבחינתו זה שיהיו שני זוגות של צלעות 

“אופציונאלית”.  לו  נראית   900 של  התכונה  שוות.  נגדיות 

שלו  שהציונים  יא,  כיתה  בתלמיד  שמדובר  להדגיש  חשוב 

במתמטיקה הם גבוהים. בבחינת הראיונות הסתבר שטעות 

כזו, שבה התלמיד שופט את המקבילית ה”רגילה” כמלבן 

ב-  הופיעה  היא  חריג.  מקרה  איננה  לצלעות  רק  ומתייחס 

שכאן  בציטוט  כמו   - מלווה  כלל  ובדרך  המקרים,  מן   38%

התמונה  לצלעות.  רק  המתייחסת  פרטית  בהגדרה   -

תכונה  על  מבוססת  לעצמם  יצרו  שהטועים  המנטלית 

שבולטת להם מהאבטיפוס, ונראית להם כתכונה הקריטית 

הבלעדית - שוויון של שני זוגות הצלעות הנגדיות. השיפוט 

שלהם הוא פסאודו אנליטי. הטועים שופטים על פי הגדרה, 

אבל הגדרה פרטית שהם גוזרים מהאבטיפוס והם מוכנים 

לכלול בקבוצת הדוגמאות כל מה שעונה לתכונה שנראית 

להם קריטית. רוב הטועים מתקנים את עצמם כאשר הם 

כאשר  מיד  אף  וחלקם  הפורמלית,  ההגדרה  את  מקבלים 

גם  הם  כך  ובעקבות  לזוויות,  להתייחס  אותם  מכוונים 

מתקנים את ההגדרה הפרטית שלהם. במקרים אלה עצם 

המודעות לפן האנליטי מספיקה. ואולם חלק קטן מהטועים 

התלמיד  כמו  מגיבים  המרואיינים(  מכלל   4% שהם   ,10%)

להם  שנראות  תכונות  בין  היררכיה  ויוצרים  כאן,  שצוטט 

הנה  פחות.  חשובות  להם  שנראות  ותכונות  יותר  חשובות 

דוגמה נוספת: תלמידת כיתה ז, שנשאלה לגבי המקביליות 

הלא מלבניות שסימנה, אם הן מקיימות את ההגדרה ענתה: 

״לא בעניין זוויות, אבל יש סדר בחשיבות של הדברים. קודם 

מתאימה  באמת  והמקבילית  הצלעות  זה  חשוב  הכי  כל 

לעניין הצלעות. אחר כך הזוויות זה הדבר השני בסדר, אז לא 

נורא אם הזוויות לא בנות 900״. 

הפעילות שתוארה כאן היא מן הסוג “מהצורה לתכונה”, 

יש צורך  נכון,  יש לשפוט צורה נתונה. כדי לשפוט  שבה 

והבנה  והפן הוויזואלי. מודעות  בין הפן האנליטי  בשילוב 

לעומת  הקריטיות  התכונות  של  והבלטה  ההגדרה  של 

לבעיה  לגשת  ללומד  יאפשרו  קריטיות  שאינן  התכונות 

מותר  מה  ויברר  יחקור  הוא  אקטיבית.  גמישות  מתוך 

הקושי בתפיסת יחסי ההכלה בין סוגי המרובעים השונים 

או  המתעלם  ויזואלי  משיפוט  הנובע  ידוע,  קושי  הוא 

רבים.  במקומות  נחקר  והוא  האנליטי  הפן  מן  מנותק 

שמראות  רבות  עדויות  שיש  אומרים  ווינר  הרשקוביץ 

התלמידים,  אצל  משתרשת  מוטעית  תפיסה  שכאשר 

הם מתעלמים מההגדרות אף על פי שהם מכירים אותן 

בעל פה )Hershkowitz & Vinner, 1983(. אבל זה איננו 

אבל  נפוץ,  פחות  שהוא  נוסף,  קושי  הנה  היחיד.  הקושי 

הוא קיים וכדאי להכיר אותו. נתבונן בציטוט הבא:

באותה  יא,  בכיתה  תלמיד  עם  ראיון  מתוך  ציטוט 

משימה. 

אילו מבין 16 הצורות הן מלבנים?

אממ... 3, 6, 9 ו- 12.ת: 

איור 31

מה ההגדרה של מלבן?מ: 
שתי צלעות שוות ושתי צלעות נגדיות  ת: 
למה מספר 6 הוא מלבן?מ: 
כי זה כמו מספר 9 רק נוטה לצד. ת: 
מה לגבי זוויות במלבן?מ: 
90.ת:  כולן צריכות להיות ˚
90?מ:  ובמספר 6 כולן ˚
90.  ת:  אה... הבנתי... שמה לא כולן ˚
אז זה מלבן או לא?מ: 
מלבן! ת: 
90, אז איך זה מלבן? מ:  אין לו זוויות של ˚
90, זה תלוי באיזה מלבן.ת:  כי לא בכל מלבן יש ˚

הגדרה פרטית משלו,  על  בשלב הראשון התלמיד מחליט 

על  כאן  לו  )נסלח  הצלעות  תכונות  רק  כלולות  שבה 
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נסו לשנות את תנוחת הרצועות כדי לקבל מרובעים שונים 

בין  מזמנת,  זו  משימה  מפריכה.  דוגמה  תיתכן  אם  ולבחון 

הפוך  למשפט  ישר  משפט  בין  להבדל  התייחסות  השאר, 

תלמידים  קרובות  לעתים  נגדית.  דוגמה  של  והמשמעות 

הם  הפוך.  משפט  לבין  ישר  משפט  בין  להבחין  מתקשים 

זוכרים למשל שבמלבן ובריבוע האלכסונים שווים זה לזה, 

אז  לזה,  זה  שווים  האלכסונים  ש”אם  עונים  חלקם  ולכן 

המרובע יהיה בהכרח מלבן או ריבוע”. )הערה: אם שואלים 

יש  מלבן,  הוא  שווים  שאלכסוניו  מרובע  האם  ספציפית 

כאלה שיענו “לא, כי הוא יכול להיות ריבוע”. התשובה “לא” 

מודעות  מחוסר  ונובע  נכון,  לא  השיקול  אבל  נכונה,  היא 

שהמקרה של הריבוע נכלל במושג מלבן.( כדי לחקור את 

בדיוק  מה  לעצמו  לברר  התלמיד  על  במשימה,  הנדרש 

ואילו אסור לשנות.  נתון, כלומר אילו תכונות מותר לשנות 

במקרה זה הנתונים מכתיבים אלכסונים שווים, אבל אינם 

לזו.  ביחס  זו  הרצועות  של  מיקום  או  מאונכות  מכתיבים 

יהיה אם כן ב”קלקול” של כל מה  המפתח לחקר מוצלח 

שניתן לקלקל... ניסיון ליצור מצבים שבהם הרצועות לא יהיו 

מאונכות, מצבים שבהם הרצועות לא יחצו זו את זו וכדומה. 

דוגמאות  של  ביצירה  אקטיבית  לגמישות  כאן  זקוקים  אנו 

נגדית.  ומשונות, שיובילו אותנו ליצירתה של דוגמה  שונות 

לכל אורך הפעילות יש צורך במעבר גמיש בין הפן האנליטי 

לפן הוויזואלי. למשל: החלטנו לשנות אלמנט מסוים ויצרנו 

מה  לבחון  כעת  צריכים  אנחנו  לוויזואלי(,  )מאנליטי  מרובע 

)מהוויזואלי  מיוחד  אינו  שהוא  ולבדוק  שהתקבל,  המרובע 

דלתון(,  קיבלנו  )למשל  מיוחד  הוא  במקרה  אם  לאנליטי(. 

נצטרך שוב לנסות לשנות משהו, וחוזר חלילה. 

משימה ב: 

חקירת האפשרויות ליצור מרובעים מסוגים שונים כאשר 

מזה  זה  ושונים  לזה  זה  מאונכים  שהאלכסונים  נתון 

באורכם. נתרגם זאת למשימה אופרטיבית: 

בחרו שתי רצועות שונות באורכן. הניחו אותן על דף חלק 

המרובע  אלכסוני  יהיו  אלה  לזו.  זו  מאונכות  שיהיו  כך 

הבאים  מרובעים  סוגי  מבין  אילו  לבנות.  צריכים  שאתם 

ניתן לקבל בדרך זו?  

)כלומר  מיוחדת  לא  מקבילית   * ריבוע;  שאינו  מעוין   *

שאינו  מלבן   * ריבוע;   * מעוין(;  או  מלבן  ריבוע,  שאינה 

הצורות  את  ידמיין  בצורה,  לשנות  אסור  ומה  לשנות 

להגיע  יוכל  וכך  כאלה,  שינויים  בעקבות  שמתקבלות 

לדימוי עשיר ומדויק למושג מלבן.

דוגמה 4: 
מאלכסונים למרובעים 

דוגמה זו, בדומה לדוגמה בנושא הסימטריה, היא מן הסוג 

“מהתכונה לצורה”. זוהי דוגמה לפעילות חקר שמטרתה 

כלומר להעלאת  לגמישות אקטיבית,  לגרות את הלומד 

שאלות המעשירות את התמונות המנטליות שיש לו, תוך 

שילוב גמיש בין הפן האנליטי לפן הוויזואלי. 

באורכים  רצועות  תיאור הפעילות: התלמידים מקבלים 

שעליו  משקף  כאלה  רצועות  לגזור  אפשר  שונים. 

צבעוניות  יהיו  שהרצועות  רצוי  הרצועות.  מודפסות 

הממוקמות  נקודות  בהן  ושיהיו  משלו(  צבע  אורך  )לכל 

)למשל  הרצועה  של  לאורכה  יחסית  קבועים  במקומות 

נקודות  וסימון  שווים  חלקים  לשישה  הרצועה  חלוקת 

במקומות המתאימים )איור 32(. 

איור 32

לבנות  הוא  זה  מסוג  חקר  בפעילות  הכללי  הרעיון 

שלהם.  לאלכסונים  הקשורים  אילוצים  פי  על  מרובעים 

האלכסונים,  את  מייצגות  הרצועות  העבודה:  שיטת 

ומניחים אותן על דף על פי האילוץ הנדרש, מסמנים את 

4 הקודקודים ומשלימים בסרטוט את המרובע המתקבל. 

מובן שאפשר ליצור משימות רבות כשבכל פעם משנים 

את האילוץ, ואפשר לתת זאת כמשימת חקר פתוחה או 

סגורה ככל שנרצה. 

משימה א: 

האם מרובע שאלכסוניו שווים הוא בהכרח מיוחד?

נתרגם זאת למשימה אופרטיבית: בחרו שתי רצועות שוות 

ליצור.  צריכים  שאתם  המרובע  אלכסוני  יהיו  אלה  באורכן. 
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היא בהכרח מעוין. כשהמשימה ניתנת בבית הספר היסודי, 

לקבל  אפשר  אי  שאכן  התנסות  מתוך  בתחושה  נסתפק 

חטיבת  בתלמידי  מדובר  כאשר  מעוין.  שאינה  מקבילית 

ביניים, כדאי לדרוש מהם לנמק זאת  ואפילו להוכיח.

מעוין  לקבל  כדי  לקבל.  ניתן  האחרים  המקרים  כל  את 

בנוסף  זה  את  זה  שיחצו  כך  האלכסונים  את  להניח  יש 

לדרישות המקוריות )איור 33(. כדי לקבל דלתון לא מיוחד, 

מהאלכסונים  אחד  שרק  כך  האלכסונים  את  להניח  יש 

או  האלכסונים  שמפגש  כלומר  האחר,  את  יחצה 

המשכיהם יהיה באמצע של אחד מהם אבל לא באמצע 

של האחר )איור 34(. כדי לקבל מרובע לא מיוחד, צריך 

האחר,  את  יחצה  לא  מהאלכסונים  אחד  שאף  לדאוג 

ובנוסף, צריך לדאוג שלא יתקבל טרפז )איור 35(. בבית 

כמו  שנראה  מרובע  שהתקבל  במקרה  היסודי,  הספר 

טרפז, נסתפק ב”קלקול” שלו כדי לשנות זאת. בחטיבת 

הביניים, לעומת זאת, נוכל לדרוש לחקור מתי יוצא טרפז 

בשתי  המפגש  נקודת  במיקום  הוא  )המפתח  לא.  ומתי 

המפגש  נקודת  אם  ורק  אם  טרפז  יתקבל  הרצועות. 

מחלקת את הרצועות באותו היחס(.

איור 35איור 34איור 33

בחקירות מסוג זה מומלץ להתנסות בפעילויות ייעודיות 

הדברים  את  ולראות  לחוש  כדי  הגיאוגברה,  בתוכנת  גם 

ההתנסות  לאחר  זאת  לעשות  כדאי  אבל  דינמי,  באופן 

יותר.  גדול  אז  יהיה  הרווח  שכן  ברצועות,  הראשונית 

בציור  עושה  שהוא  לשינויים  יותר  מודע  יהיה  התלמיד 

יכול  גיאוגברה  בתוכנת  השימוש  השאר,  בין  שבתוכנה. 

מצבים  כמו  כאן,  נזכרו  שלא  קצה  מקרי  גם  להבליט 

עומדים  ועדיין  בזה  זה  נוגעים  לא  האלכסונים  שבהם 

באילוצים שנדרשו.

סיכום והמלצות

התפקיד  את  כולן  מדגימות  לעיל  שהוצגו  הפעילויות 

ובשכלול  בבניה  אנליטי-ויזואלי  לשילוב  שיש  הקריטי 

כמה  מהן  לגזור  וניתן  גיאומטריים,  מושגים  דימויי  של 

דלתון לא מיוחד )כלומר שאינו ריבוע או מעוין(;  ריבוע; * 

הסוגים  מן  אחד  אף  שאינו  )כלומר  מיוחד  לא  מרובע   *

הנזכרים, וגם לא טרפז(. כאשר התשובה היא “כן” )אפשר 

לבנות מרובע כזה( - כיצד צריך לחבר את האלכסונים כדי 

לקבל זאת? כאשר התשובה היא “לא” - נסו לנמק מדוע.

אילוץ  ומכתיבה  סגורה”  “חצי  היא  המשימה  הפעם 

שמאפשר גמישות רק באלמנט אחד.

גם הפעם על התלמיד לברר לעצמו מה בדיוק נתון, כלומר 

זה:  ואילו אסור לשנות. במקרה  אילו תכונות מותר לשנות 

האלכסונים חייבים להיות שונים זה מזה ומאונכים זה לזה, 

אבל אין כל דרישה על מיקומם זה יחסית לזה, ולכן אפשר 

מצבים  ולקבל  זו,  בתכונה  שינוי  תוך  ברצועות  “לשחק” 

שבהם הם חוצים זה את זה, רק אחד חוצה את האחר או 

להיות  התלמיד  על  האחר.  את  חוצה  אינו  מהם  אחד  אף 

הצורה  בין  ולקשור  עושה  שהוא  לשינויים  הזמן  כל  מודע 

שהוא יוצר לבין מהות השינוי. למשל: יכול להיות שבמשחק 

שאחד  כך  האלכסונים  את  יניח  התלמיד  ברצועות  חופשי 

בלבד יחצה את האחר ויקבל כאילו במקרה את אחד מסוגי 

ולתכונת  יהיה מודע למה שקיבל  המרובעים. חשוב שהוא 

האלכסונים שהביאה לכך. מובן שתלמידים שונים, בהתאם 

מן  העולות  ההכללות  את  לבטא  מסוגלים  יהיו  ליכולתם, 

כזו  משימה  לתת  אולי  כדאי  ולכן  שונות,  ברמות  החקר 

שהתלמידים  כך  זוגית,  לפחות  או  קבוצתית,  כמשימה 

לנסח  וינסו  שקיבלו,  מה  קיבלו  איך  לזה  זה  להסביר  ינסו 

כל  תנוע  כאן החקירה  גם  את ההכללות במאמץ משותף. 

ניתוח של  הזמן בין הפן האנליטי לפן הוויזואלי. מצד אחד 

מצבים שנוצרו ומצד שני תכנון מה כדאי לשנות כדי לקבל 

מצבים נוספים. תכנון כזה מתקשר גם לאסטרטגיה המכונה 

“מה אם לא”, שבה שינוי של המרכיבים יכול להוביל לחקר 

והתובנות  ההכללות  מן  כמה  הנה  מעניינים.  ולגילויים 

זו: את הריבוע והמלבן לא  שאפשר להגיע אליהן בחקירה 

להיות  צריכים  האלכסונים  שבשניהם  משום  לקבל  ניתן 

במודע  שלא  או  במודע  אותנו,  חושפת  זו  עובדה  שווים. 

למה שקרוי בלוגיקה “חוק הנגידה”: אם א גורר את ב, אז 

“לא ב” גורר את “לא א”. במקרה שלנו: אם ידוע שבריבוע 

זה לא  האלכסונים שווים, אז כאשר האלכסונים לא שווים 

יכול להיות ריבוע. גם את המקבילית הלא מיוחדת אי אפשר 

לקבל, משום שמקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה 
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ליצור פעילויות  כן,  התפקיד שלנו כמורים הוא, אם 

שיתוף  מחייבות  ואפילו  המאפשרות,  למידה  ודרכי 

כזה, הן מהצורה לתכונה והן מהתכונה לצורה. עלינו 

בניסיון  במקביל  להשתמש  הלומדים  את  להרגיל 

כאן  שהוצעו  הפעילויות  “לנתח”.  ובניסיון  “לראות” 

פעילויות  ליצור  כמובן  וניתן  זה  לרעיון  מתאימות 

והן  במישור  הן  גיאומטרי  נושא  בכל  מתאימות 

במרחב )כהן, 2018(.

לסכנות . 5 והן  לברכה  הן  בהוראה  להתייחס  חשוב 

החשיבה  אחד  מצד  אינטואיטיבית.  בחשיבה  שיש 

בתפקוד  עוצמה  רב  כלי  היא  האינטואיטיבית 

הגיאומטרי, )לא רק בו, ידוע למשל שמתמטיקאים 

להמצאות  ככלי  באינטואיציה  להשתמש  מרבים 

בחשבון  להביא  חשוב  שני  מצד  ואולם  והשערות.( 

ואת  כהצדקה,  האינטואיציה  של  התוקף  חוסר  את 

הסכנות הטמונות בהטעיות שהיא עלולה לגרום. לכן 

האינטואיטיבית  החשיבה  את  ללוות  היא  ההמלצה 

מהשערה  לפחד  לא  מתמדת.  אנליטית  בביקורת 

מיד  לנסות  אבל  אינטואיטיבית,  מתחושה  הנובעת 

 Polya, 1954,( לבחון אותה בכלים אנליטיים. פויה

in Lampert, 1990) טוען שנחוצות 3 תכונות לצורך 
“עשיית מתמטיקה”: 

כל 	  מחדש  לבחון  הנכונות  אינטלקטואלי:  אומץ 

אמונה שלנו.

יושר אינטלקטואלי: הנכונות לשנות את אמונתנו 	 

כאשר יש סיבה לשנות אותה.

איפוק נבון: לא למהר לשנות את אמונתנו ללא 	 

נפעל  אם  לכך.  טובה  סיבה  וללא  רצינית  בחינה 

כך נוכל להשתמש באינטואיציה ככלי מקדם ולא 

כגורם חוסם.

פיזיקליות . 6 ופעולות  עיסוק פעיל בעצמים מוחשיים 

הנעשות,  הפעולות  על  שיח  עם  בצירוף  עליהם, 

הפן  בין  קישור  של  הרגלים  ביעילות  לשרת  יכולים 

האנליטי והפן הוויזואלי, ושל יצירת תמונות מנטליות 

לאילוצים,  להגדרות,  המתאימות  וגמישות  עשירות 

רלוונטי  הדבר  המתמטיים.  ולרעיונות  לדרישות 

ההגדרות  אפילו  שבהם  הצעירים  לגילאים  גם 

וגם למבוגרים,  אופרטיביות  כהגדרות  ניתנות  עצמן 

מסקנות מעשיות והמלצות שיכולות להיות להן השלכות 

על הוראת הגיאומטריה.

שליטה במושג נרכשת כאשר למושג נבנה דימוי מושג . 1

התואם את הגדרת המושג, אלא שדימוי המושג הנבנה 

המושג  הגדרת   את  תואם  תמיד  לא  האדם  ידי  על 

(Vinner & Hershkowitz, 1983(. כדי למנוע פער 

כזה בין דימוי המושג לבין הגדרתו, חשוב לעורר אצל 

של  הרגלים  ולפתח  זה  לפער  מודעות  התלמידים 

לבין  המראה  בין  מתמיד  קשר  אנליטי-ויזואלי.  שילוב 

לייצר בעצמו  או  לקבל  ללומד  יעזור  העיבוד האנליטי 

עומדים  הם  עוד  כל  כדוגמאות,  “מוזרים”  מקרים  גם 

בהגדרה וכך לרכוש שליטה במושג. נקודה זו הובלטה 

במיוחד בדוגמאות 1 ו- 3.

לפתח . 2 תלמידים  של  היכולת  את  לשכלל  כדי 

וגמישות, כדאי להרגילם  תמונות מנטליות עשירות 

את  חוקרים  עצמם  הם  אקטיבית”.  ל”גמישות 

ידי  על  גבולותיהם  את  לבחון  ומנסים  המושגים 

העלאת שאלות כמו אלה שהודגמו. רעיון זה תואם 

את טענתם של בראון ווולטר, כי פיתוח היכולת של 

יכולת  אצלם  מפתחת  שאלות  להעלות  תלמידים 

חקירה וחשיבה רב כיוונית וגמישה, מעלה למודעות 

דימוי  ויוצרת  שגויות  תפיסות  והתלמידים  המורים 

של המתמטיקה כתחום דעת דינמי, מסקרן ומלהיב 

 Brown & Walter, 1969; 1990; English, 1996)

שהוצעו  הפעילויות  מן  כמה   .)2015 שריקי,  בתוך 

בדוגמאות 1, 2 ו- 4 מבליטות נקודה זו.

מנטלית . 3 תמונה  “להמציא”  נדרשים  אנו  כאשר  גם 

אנליטי  רעיון  או  מילולית  אינפורמציה  מתוך 

תהליך  או  שינוי  לדמיין  או  לצורה(,  )מהתכונה 

ללא  זאת  לעשות  נוכל  לא  צורות,  על  שנעשה 

שימוש בשיקולים אנליטיים. אנו “בונים” לעצמנו את 

התמונה במחשבה בעזרת שילוב של הפן האנליטי 

שהוצעו  בפעילויות  למשל  כך  הוויזואלי.  הפן  עם 

בדוגמאות 1, 2 ו- 4. בדוגמה 4 מודגם גם מצב שבו 

התלמידים צריכים ליצור דוגמאות ודוגמאות נגדיות 

לצורך בדיקת השערות והנמקה.

והוא . 4 טבעי,  איננו  למושגי  הצורני  הפן  בין  השיתוף 

 .)Fischbein, 1993( ושיטתי  מיוחד  מאמץ  דורש 
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מזמינה   4 ו-   2 בדוגמאות  כמו  באביזרים  שפעילות 

אותם לחשיבה גמישה.

הרעיונות שתוארו לעיל מתאימים לכל שלב בהוראת . 7

הגיאומטריה, בכל הכיתות של בית הספר היסודי והעל 

אצל  הוראה.  לפרחי  הגיאומטריה  בהוראת  ואף  יסודי, 

יתבטא  האנליטי  הפן  א-ג(,  )כיתות  הצעירים  הילדים 

פורמליים  לא  ובניתוח  בתיאור  לשינויים,  במודעות 

נשתדל  הבוגרים  אצל  ואילו   )2 לדוגמה  הערות  )ראו 

לעודד מעבר גמיש ומודע בין הפן האנליטי )ההגדרה, 

הפן  לבין  וכדומה(  המסקנות  ההשערות,  ההנמקות, 

המושגים  של  וגמיש  עשיר  ויזואלי  )דימוי  הוויזואלי 

ויצירה של תמונות מנטליות(.
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ניסוי כדרך שיטתית 
להבניית ידע גאומטרי 

בבית הספר היסודי

פרופ׳ איליה סיניצקי
מרצה בחינוך מתמטי,

האקדמית גורדון - המכללה האקדמית לחינוך,
שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
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בתוך  הנמצאים  חופפים  משולשים  בזיהוי  קושי  יש 

מצולעים שונים. יכולת זיהוי זו נחוצה למשל, בהבנת 

המופיעה  פיתגורס  משפט  של  הקלאסית  ההוכחה 

סיניצקי  אצל  )הוצג  אוקלידס  של  היסודות  בספר 

וסטופל, 2018, עמ' 290-289(. 

מסוגים 	  משולשים  סוג:  מאותו  אובייקטים  מגוון 

שונים,  מסוגים  שוקיים  שווי  משולשים  שונים, 

משולשים ישרי זווית מסוגים שונים וכדומה.

וצורות 	  )מצולעים  גאומטריים  אובייקטים  מגוון 

כידוע, תלמידים  ועוד(.  אחרות, מרובעים, מחומשים 

היסודי,  הספר  בבית  רק  ולא  לימודיהם,  במהלך 

כמעט  הם  ובמרובעים.  במשולשים  בעיקר  עוסקים 

כגון:  במישור  אחרים  אובייקטים  להכיר  זוכים  ולא 

ולגלות  משוכללים,  ולא  משוכללים  מצולעים  עיגול, 

את התכונות המרתקות של צורות אלו.

פעילויות  כי  מדגישה  במתמטיקה  הלימודים  תוכנית 

להוות  אמורות  ממוחשבים  ובייצוגים  מוחשיים  בעצמים 

גאומטריים  ומושגים  גאומטריות  תובנות  להבניית  בסיס 

על-ידי הלומד )משרד החינוך, 2006(. לטענתי, פעילויות 

ממוחשבת,  בסביבה  פעילויות  לרבות  והרכבה,  פירוק 

יכולות להיות פעילויות המובילות להשגת מטרות אלו. 

הלמידה  את  מדגימות  במאמר  המוצעות  הפעילויות 

את  בונים  תלמידים  קבוצת  או  תלמיד  בה  הפתוחה, 

בפעילויות  "הפנימיים".  השיקולים  לפי  החקר  תהליך 

התשובה  את  לחפש  מנסים  לא  התלמידים  אלה 

הלימוד,  בספר  למלל  תתאים  או  המורה  את  שתספק 

לשאול  מוזמנים  "סוף-סוף"(  לומר  כדאי  )אולי,  אלא 

וכלים  דרכים  ולחפש  אותם  שמסקרנות  השאלות  את 

מתמטי  בחינוך  ידועה  זו  גישה  כמובן,  להתמודדות. 

ההתמודדות   .)1961( פויה  של  בעבודותיו  ושורשיה 

רב- תהליך  מהווה  פתוחות  מתמטיות  סיטואציות  עם 

 Problem( בעיות  פתרון  של  אלמנטים  המשלב  שלבי 

 .)Problem Posing( שאלות  שאילת  עם   )Solving
גבוה  מסדר  חשיבה  מאפיינות  אלו  מיומנויות  שתי 

 Leikin &( ונחשבות רכיבים מרכזים ביצירתיות הלומד

מבוא 

גאומטריה, כידוע, נלמדת בבית הספר הישראלי מכיתה 

א' עד כיתה י"ב. בבית הספר היסודי, גאומטריה נלמדת 

הביניים,  מחטיבת  והחל  המתמטיקה,  מלימודי  כחלק 

ששמו  נפרד  מקצוע  הוקדש  הגאומטריה  ללימודי 

המלא הוא בעצם "גאומטריה אוקלידית" )כאשר לימודי 

אלגברה  בין  ב"תפר"  נמצאים  אנאליטית  גאומטריה 

אודות  הידע  מקרית:  אינה  זו  חלוקה  וגאומטריה(. 

אובייקטים גאומטריים )צורות וגופים( נבנה בכל רמות 

אינטואיטיבי  תהליך  של  כתוצאה  הגאומטריה  למידת 

היחס  אולם  והנמקות,  השערות  גילויים,  ניסויים,  של 

חטיבת  מכיתות  החל  משתנה  אלה  מרכיבים  בין 

בעל  כמקצוע  לגאומטריה  הדגש  העברת  עם  הביניים, 

ללמידת  במעבר  הקשיים  "נוקשה".  דדוקטיבי  מבנה 

גאומטריה כמבנה דדוקטיבי ידועים היטב וקבלו מענה 

לאורך  פורמליות  להוכחות  הדרגתי  מעבר  של  ברעיון 

החינוך,  )משרד  הביניים  בחטיבת  המתמטיקה  לימודי 

 .)2013

לסייע  אמורים  היסודי  הספר  בבית  גאומטריה  לימודי 

לימודי  להמשך  הנדרשים  הכישורים  בפיתוח  לתלמיד 

מטרות  לפיכך,  בפרט.  וגאומטריה  בכלל  מתמטיקה 

החל  ומגוונות,  רבות  הן  א-ו  בכיתות  הגאומטריה  לימודי 

לפיתוח  ועד  ובמרחב  במישור  חזותית  תפיסה  מטיפוח 

יכולת הזיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגאומטריות 

)משרד החינוך, 2006(. 

אמורים  גאומטריה  לימודי  מרחבית,  לתפיסה  בנוגע 

גאומטריים  אובייקטים  לזהות  הלומד  יכולת  את  לפתח 

שונים במצבים שונים, כלומר לפתח תובנות אודות מגוון 

מספר  "מגוון"  למילה  שלהם.  זיהוי  ויכולת  האובייקטים 

משמעויות: 

משולש 	  למשל,  האובייקט.  אותו  של  מצבים  מגוון 

למיומנות  ה-"אופייני".  למצב  בהשוואה  "מסובב" 

זיהוי מגוון המצבים של אותו אובייקט תפקיד בלימודי 

לתלמידים  למשל,  בהמשך.  אוקלידית  גאומטריה 

ניסוי כדרך שיטתית להבניית ידע גאומטרי בבית הספר היסודי

איליה סיניצקי
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פעילות 1 

ממשולש לחלקים ובחזרה, אך לא רק...
בפעילות זו התלמידים מוזמנים לגלות מגוון אפשרויות של 

חלוקת מצולע נתון לצורות חדשות בעזרת "גזירות", כלומר 

העברת קווים המחלקים את הצורה הנתונה לחלקים. 

ולדון  קו  בעזרת  משולש  לחתוך  מתבקשים  התלמידים 

בתוצאות הגזירה. ברור כי כל אדם "מנוסה" בגאומטריה 

וממיין  ישר  קו  העברת  על  מיידי  באופן  כמעט  חושב 

לפני  אך  הקו.  העברת  לאופן  בהתאם  התוצאות  את 

או  היחידה  כאופציה  תעלה  זו  דרך  כי  הכרחי  לא  כן, 

כי  להניח  סביר  הצעיר.  לתלמיד  ביותר  כטבעית  לפחות 

בקלמרה של תלמידה בכיתה א' יש מספריים שחותכים 

1א,  באיור  כמו  מסולסל  יפה"  "קו  בעזרת  הצורות  את 

הגזירה  של  הכיוון"  את  "לשנות  מחליט  שתלמיד  או 

גזירה  כי  נראה  1ב.  איור  בסגנון  קו  ומעביר  סיומה  לפני 

זו מעניינת לא פחות מאשר החלוקה "המסורתית". נציג 

רק קומץ מהשאלות שעולות.

איור 1
גזירת אותו המשולש על-ידי )א( קו עקום; )ב( קו שבור

בא

שאלות על הקשר בין דרכי הפירוק הנ"ל לבין תוצאותיו:

הצורות 	  מספר  לגבי  מהגזירות  לגלות  אפשר  מה 

המתקבלות?

שונות 	  להיות  יכולות  המתקבלות  הצורות  שתי  האם 

ב"אופיין", כלומר צורה אחת היא מצולע ואחרת לא? 

באילו תנאים שתי הצורות המתקבלות הן מצולעים? 	 

נחוצה  לא  מצולע  המלה  זה  בשלב  כי  לב,  )נשים 
כל כך, אפשר לדבר על "קצוות" הצורה שהם כולם 

קטעים(. 
אותו 	  תופסת  המתקבלות  מהצורות  אחת  כל  האם 

אפשר  האם  לא,  אם  המקורי?  המשולש  כמו  מקום 

קטנה  המתקבלות  מהצורות  אחת  כל  כי  לומר 

שילוב  למימוש  הדרכים  אחת   .)Pitta-Pantazi, 2013

זה היא אסטרטגיית הצגת שאלות מסוג "מה אם לא?". 

בין היתר, משתמשים בה בלמידת גאומטריה אוקלידית 

 Segal, Stupel,( משפטים  של  הכללות  לצרכי  ככלל, 

מגיעים  התלמידים   .)Sigler & Jahangiril, 2018

למסקנות בעזרת העלאת השערות במצבים החדשים 

ריבוע  לא  הוא  הנתון  המרובע  אם  יקרה  "מה  דוגמת, 

אלא מלבן כלשהו?".

להיות  יכולה  אלו  לפעילויות  המתאימה  המסגרת 

היום  המקובלת  המסגרת  מאשר  יותר  הרבה  פתוחה 

לתלמידים  לאפשר  רצוי  ואף  אפשר  המקצוע.  בלימודי 

למידה בסגנון של ניסוי כמעט חופשי "לעשות מה שבא 

לך ואיך שבא לך", כמובן בהינתן סביבת הלימודים וכלים 

מתאימים. יש לציין כי ניסוי עוסק, בין היתר, בהשוואת 

מתמטיים  באובייקטים  פעילות  אותה  של  תוצאות 

משתנים  שלא  מאפיינים  לגלות  מאפשר  ובכך  שונים, 

 .)invariants( אחר  לאובייקט  אחד  מאובייקט  במעבר 

הבניית תובנות מסוג זה היא לא רק דרך לגילוי תכונות 

אלא   ,)2018 וסטופל,  )סיניצקי  האובייקטים  של 

לומד  אצל  חדשים  מתמטיים  מושגים  להבניית  דרך 

 .)Sullivan, 2018)

פעילויות  של  אחדות  דוגמאות  מוצגות  בהמשך 

עולם  אודות  על  הלומד  מודעות  את  לבנות  האמורות 

ללימודי  שייכות  העולות  השאלות  כל  המצולעים. 

גאומטריה, אך קשה לשייך כל אחת מהן לנושא מסוים. 

הלומד,  הניסוי הפתוח שמבצע  באופן טבעי, במסגרת 

בכלים  שימוש  המזמנות  שונות  סוגיות  לדיון  עולות 

מגוונים ובמושגים מ"מגירות שונות" מהידע של הלומד. 

משמעותי  ידע  בהבניית  לתמוך  אמורות  אלו  פעילויות 

העובדות  של  פורמלית  שליפה  במקום  הלומד  על-ידי 

"הנלמדות". בסוף כל פעילות מוצגים "תוצרי הפעילות" 

והשאלות  המתגלות,  התכונות  גם  וביניהם  האפשריים 

הניסוי במסגרת הפעילות.  והדילמות העולות בעקבות 

סטודנטים  לפני  הודגמו  מהפעילויות  אחדים  חלקים 

המוצגות  והשאלות  מתמטיקה,  להוראת  המתכשרים 

שעלו  ודעותיהם  רעיונותיהם  את  היתר  בין  משקפות 

בדיונים אלה.  
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יש מספר בלתי מוגבל של צורות אחרות  אך בנוסף 

שאפשר להרכיב מחלקים אלה, אפילו צורות בעלות 

)כיצד?(.  המקורי  המשולש  לשטח  זהה  שטח 

צורות  יש  המתקבלות  הנוספות  הצורות  בין  האם 

המתקבלת  שהצורה  לכך  התנאים  מהם  קמורות? 

המצב  להמחשת  דוגמאות  מספר  קמורה?  תהיה 

באופן  כי  התברר   .2 באיור  להלן  מוצגות  המורכב 

להרכבת  עיקריות  דרכים  שתי  קיימות  עקרוני 

אחד  חלק  )א(  המשולש:  חלקי  משני  קמורה  צורה 

תוצאת  )ואז  האחר  החלק  בתוך  כולו  להיכנס  יכול 

או  מהשניים(  הגדול  החלק  בעצם  היא  ה"הרכבה" 

קמורים  מצולעים  להיות  חייבים  החלקים  שני  )ב( 

בחלק  לצלע  שווה  צלע  יש  מהם  שבאחד  כאלה 

מספיק(.   לא  אך  הכרחי  הוא  זה  )תנאי   האחר 

בשלב מסוים של ההתנסויות, רצוי לדון בסיווג דרכי 

ההרכבה )אפשרות להתלכדות חלקית של החלקים, 

דרכי הצמדתם במקרה של חוסר התלכדות ועוד(.

אפשר 	  המצולעים  חלקי  את  כי  הגבלה  נוסיף  אם 

לחבר אחד לשני אך ורק בהצמדת צלעות שוות זו לזו, 

כמה מצולעים יתקבלו? ואילו? האם התשובה תלויה 

במשולש אותו גוזרים? 

איור 2
אפשרויות אחדות של גזירת מצולעים לשני חלקים: מה 

אפשר להרכיב מחלקים אלה? באיור מומחשים רק חלק 

מהמקרים, בכולם אין התלכדות חלקית של החלקים.

א. 
אחרי הגזירה, 
חלק אחד יכול 
להיכנס כולו 
לחלק אחר. 

כתוצאה מכך, 
יכול להתקבל  
החלק הגדול 
)אך לא רק(

ב. 
בגזירה על-ידי 

קו עקום 
מתקבלים שני 
חלקים “גדולים 
מספיק” )אף 

אחד אי-אפשר 
להכניס לאחר(. 

אין אפשרות 
להרכיב צורה 
קמורה חוץ 

מהצורה 
המקורית

ג. 
גזירת משולש 

לשני משולשים, 
מהם תמיד 

אפשר להרכיב 
מרובע קמור בו 
קו הגזירה הוא 

האלכסון

ד. 
גזירת משולש 
על-ידי קטע 

אמצעים. 
בהצמדת 

צלעות שוות 
בהתאמה של 

טרפז ומשולש, 
מתקבלים 
מצולעים 
קמורים די 
מפתיעים

מהמשולש המקורי? באיזה מובן? ואם ניקח את שתי 

הצורות המתקבלות  ביחד - מה יהיו התשובות? 

והחלקים  המקור  צורת  בין  הקשר  על  שאלות 

המתקבלים אחרי הגזירה ועל הקשר ביניהם:

משולש 	  להיות  יכול  המתקבלים  החלקים  בין  האם 

החלוקה?  דרך  מהי  כן,  אם  הנתון?  למשולש  זהה 

בין  כלשהו  משולש  להיות  יכול  בכלל  האם  לא,  ואם 

החלקים המתקבלים?  

צורות 	  להיות  יכולות  המתקבלות  הצורות  שתי  האם 

כל  עבור  אפשרי  זה  דבר  האם  כן,  אם  חופפות? 

בקו  מיוחד  מה  כן,  ואם  אותו?  שנגזור  משולש 

קיום  כי  לגלות  אמורים  התלמידים  )כאן  הגזירה? 

לאפשרות  הכרחי  תנאי  הוא  במשולש  שוות  צלעות 
הגזירה הנדרשת.(

שאלות על הרכבה מהחלקים שהתקבלו:

מחדש 	  להרכיב  אפשר  שהתקבלו  מהחלקים  האם 

את המשולש המקורי?

צורות 	  להרכיב  אפשר  שהתקבלו  מהחלקים  האם 

נוספות? כיצד? מהן דרכי הרכבה?

כיצד אפשר לסווג את דרכי ההרכבה?	 

כיצד אפשר לסווג את הצורות המתקבלות? 	 

שתופסות 	  כאלה  יש  המתקבלות  הצורות  בין  האם 

אותו מקום כמו המשולש המקורי?  

ידע  דורשות  ולא  כמעט  לעיל  שמוזכרות  השאלות 

נוגע במושגים ובעקרונות  בגאומטריה, אך דיון בהן כבר 

יסודיים כמו: מצולע, שימור ואי-שימור של שטח, ואפילו 

כי תהליך פירוק השלם לחלקים פותח  בתובנה עמוקה 

מאשר  יותר  אלה,  מחלקים  להרכבה  רבות  אפשרויות 

חזרה למצב המקורי.  

ושאלות  אחדות  מפתיעות  עובדות  נציין  זאת,  עם 

נוספות שהציעו פרחי הוראה בעקבות פעילות זו:

ידוע כי בחלוקת המשולש על-ידי גזירה אחת כלשהי, 	 

בהכרח  לא  הדבר  אך  צורות.  שתי  מתקבלות  תמיד 

בין  כבר  רמז:  אחר.  מצולע  של  )אחת!(  בגזירה  נכון 

המרובעים יש צורות כאלה, אפילו בין אלה שיש להם 

שם מיוחד במשפחת המרובעים...

כמובן 	  יש  חלקים  לשני  המשולש  גזירת  אחרי 

הנגזר.  המשולש  את  מהם  להרכיב   אפשרות 
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חלק שני: 

בחרו משולש שווה צלעות וִחתכו אותו לשני משולשים 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומים ובמה שונים שני המשולשים המתקבלים 	 

בחלוקה של המשולש?

האם יש אפשרות לחלוקה של המשולש הנתון לשני 	 

משולשים שווים )חופפים(? אם כן, כיצד לבצע גזירה 

זו? 

האם יש אפשרות לחלוקה של המשולש הנתון לשני 	 

משולשים לא חופפים? אם כן, מהם שני המשולשים 

המתקבלים בגזירה זו? 

חלק שלישי: 

משולשים  לשני  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומים ובמה שונים שני המשולשים המתקבלים?	 

במשולש 	  תלויה  הקודמת  לשאלה  התשובה  האם 

שני  שונים  ובמה  דומים  במה  כלומר,  לגזירה?  הנבחר 

המשולשים המתקבלים בחלוקה של משולשים שונים?

האם יש אפשרות לחלק את המשולש שבחרתם לשני 	 

משולשים  אילו  עבור  )חופפים(?  שווים  משולשים 

יש לבצע את החלוקה? למה  וכיצד  המצב מתקיים 

אי-אפשר לבצע חלוקה זו במקרים אחרים?

אם אי-אפשר לחלק משולש מסוים לשני משולשים 	 

לשני  לגזירתו  אפשרות  קיימת  האם  חופפים, 

אופנים  בכמה  כן,  אם  שווה?  שטח  בעלי  משולשים 

הנתון?  המשולש  עבור  זו  גזירה  לבצע  אפשר 

אך  השטח,  מושג  בהבנת  כרוכה  הזו  )המשימה 
גילוי הדרך לא בהכרח מבוסס על חישוב השטחים, 
הקווים  אחד  של  התפקיד  השוואתם.  על  רק  אלא 

המיוחדים במשולש נחשף כאן...(
שלושת 	  כל  זו,  בחלוקה  כי  אפשרות  יש  האם 

מאותו  יהיו  חלקם  או  סוג  מאותו  יהיו  המשולשים 

משולש  לגזור  למשל,  אפשר  האם  כלומר,  סוג? 

יהיו  שווה שוקיים כך ששני המשולשים המתקבלים 

שווי שוקיים? או למשל, האם אפשר לחלק משולש 

כלשהו לשני משולשים שכל אחד מהם הוא משולש 

קהה זווית? וכדומה.

פעילות 2 

ממשולש למצולעים אחרים
נוגעת  אחת המסקנות האפשריות מהפעילות הקודמת 

לקשר בין אופי העברת קו הגזירה והצורות המתקבלות 

הוא  הגזירה  קו  בה  הפעילות  על  כעת  נדלג  זו.  בגזירה 

קו שבור, ולא מהסיבה כי הפעילות לא מספקת שאלות 

ותוצאות מעניינות )למשל, מה אפשר לדעת על מספר 

הצלעות בכל אחד מהמצולעים המתקבלים בגזירה זו?(. 

נתמקד רק במקרה בו קו הגזירה הוא קטע של קו ישר. 

הנזכרת  המלבן  חלוקת  לפעילות  דומה  די  פעילות  זוהי 

)משרד  הלימודים  לתוכנית  דרך  ציוני  במסמך  למשל 

עם  צפויות  לשאלות  בנוסף  כאן,  גם  תשס"ט(.  החינוך, 

תשובות והסברים המוכרים למורה, קיימות  עוד שאלות 

מעניינות  פחות  לא  שהן  נוספות  בסוגיות  הנוגעות 

או/ו  "השגרתיות"  את  כולל  חלקן,  את  נציג  וחשובות. 

הידועות )סיניצקי ואילני, 2014(, אך בניסוח פתוח מאד. 

חלק ראשון: 

באמצעות  לצורות  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

העברת קטע אחד.

במשולש 	  תלוי  המתקבלות  הצורות  מספר  האם 

הנבחר או בדרך ההעברה של קו החיתוך?

המתקבלות 	  לצורות  כלשהו  מיוחד  שם  קיים  האם 

בגזירה זו, ואם כן, מהו השם?

אם הצורות המתקבלות בחלוקה הן מצולעים, האם 	 

אם  צלעות?  מספר  אותו  האלה  המצולעים  לכל  יש 

יש  האם  לא,  אם  האלה?  המצולעים  שם  מהו  כן, 

בעלי  מצולעים  שני  גזירה  באותה  לקבל  אפשרות 

מספר צלעות שונה? 

בדרך 	  תלויים  המתקבלים  המצולעים  סוגי  האם 

חד- הוא  זה  קשר  האם  החיתוך?  קו  של  ההעברה 

משמעי? כלומר, האם דרך העברת הקו קובעת את 

סוגי המצולעים המתקבלים? 

בגודלו" 	  "שווה  להיות  יכול  מהחלקים  אחד  האם 

הנתון?  המשולש  כמו  שטח(  אותו  לתפוס  )כלומר, 

למה?  
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איור 3 
שונה  ממשולש  שוקיים  שווה  משולש  לגזירת  דוגמאות 

משולש  גזירת  של  אפשרויות  שתי  מוצגות  באיור  צלעות. 

שוקיים  עם  שוקיים  שווה  משולש  ויצירת  צלעות  שונה 

השוות לצלע הקצרה ביותר )בצבע כחול( במשולש המקורי.  

קל לראות כי משולש ישר זווית-שווה שוקיים אפשר 	 

מעניין  4א(.  )איור  חופפים  משולשים  לשני  לגזור 

- גם הוא  שכל אחד משניהם - כמו משולש המקור 

משולש שווה שוקיים. מכאן עולות השאלות: האם יש 

משולשים שווי שוקיים אחרים שאפשר לגזור אותם 

הרצוי  המצב  האם  שוקיים?  שווי  משולשים  לשני 

יכול להתקבל מחלוקה כמו באיורים 4ב ו- 4ג? באופן 

מפתיע ביותר, התשובה קשורה למושג "חתך הזהב" 

המכונה  ו-300   600  ,900 זוויות  עם  משולש  אינו  )וזה 

לפעמים בשוגג משולש הזהב(. 

איור 4 
חקר אפשרויות הגזירה של משולש שווה שוקיים לשני 

משולשים שווי שוקיים:   

א
גזירת משולש 
שווה שוקיים 

וישר זווית לשני 
משולשים שווי 
שוקיים וישרי 

זווית

ב
 גזירת משולש שווה 

 שוקיים קהה-זווית או 
חד-זוויות, כשקו הגזירה 
 מאונך לצלע הנגזרת. 
הייתכן שהמשולשים 

 המתקבלים הם 
שווי שוקיים? 

ג
גזירת משולש 
שווה שוקיים 

חד-זוויות, כשקו 
הגזירה אינו מאונך 

לצלע הנגזרת. 
הייתכן שמשולשים 

המתקבלים הם 
שווי שוקיים? מהו 

התנאי לכך?

פעילות 3

ממשולש עד ל...
עובדות  לגלות  התלמידים  אמורים  זו  פעילות  במסגרת 

אחרי  במצולע  הצלעות  מספר  שינוי  אודות  מפתיעות 

גזירת חלק ממנו בעזרת קו ישר אחד. בין היתר, מתגלה 

חלק רביעי: 

ומרובע  למשולש  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומות ובמה שונות דרכי הגזירה שבעזרתן נגזר 	 

המשולש הנתון למשולש ומרובע?

האם אפשר לגזור ריבוע מהמשולש הנתון בעזרת קו 	 

גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

האם אפשר לגזור מלבן מהמשולש הנתון בעזרת קו 	 

גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

האם אפשר לגזור מקבילית מהמשולש הנתון בעזרת 	 

קו גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

מרובע 	  מתקבל  הגזירה  של  מהמקרים  בחלק  האם 

שיש לו שם מיוחד? מהו המרובע ומהי דרך הגזירה? 

במקרה זה, מהו הקשר בין המשולש הנתון והמשולש 

אופנים  בכמה  למרובע(?  )בנוסף  בגזירה  המתקבל 

אפשר לבצע גזירה זו? האם התשובה תלויה במשולש 

ממנו נגזר המרובע? 

בעזרת 	  הנתון  מהמשולש  דלתון  לגזור  אפשר  האם 

לא, למה? האם  ואם  כיצד?  כן,  גזירה אחד? אם  קו 

התשובה תלויה בסוג המשולש אותו גוזרים? 

מגוונות מאד.  להיות  יכולות  זו  פעילות  בתום  המסקנות 

אך נציין מספר מסקנות הנראות "טבעיות":

מהמשולש הנתון, בעזרת קו ישר, נגזרים שני חלקים, 	 

את  מחבר  הגוזר  והקו  במקרה  ורק  אך  משולשים, 

אחד מקודקודי המשולש עם נקודה כלשהי על הצלע 

"צלע  המושג  משמעות  מהי  )אגב,  הקודקוד  שמול 

רלוונטי למקרה של  זה  מול הקודקוד"? האם מושג 

מצולע אחר ולא רק למשולשים?(.

משולש שונה צלעות אפשר לגזור לשני משולשים כך 	 

שאחד מהם יהיה שווה שוקיים )איור 3(. נראה כי את 

זה אפשר לעשות גם במשולש שהוא משולש שווה 

נכונה עבור כל משולש שווה  זו  גזירה  שוקיים. האם 

שווה  משולש  קיים  האם  אחרות,  במילים  שוקיים? 

)שימו  נכונה?  אינה  זו  טענה  שעבורו  מיוחד  שוקיים 

לב, כי בגזירה נבחר קטע על צלע מסוימת שאורכו 

שווה לאורך צלע אחרת, קצרה יותר(.
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חלק שני: 

התמקדות בזוג המצולעים הנגזרים

המצולעים  בזוג  נתמקד  הפעילות  של  זה  בחלק 

אחד.  ישר  קו  על-יד  קמור  מצולע  מגזירת  המתקבלים 

ברורה  לכך  שהסיבה  נדמה  קמור?  מצולע  רק  ולמה 

מהדיון בשאלות החלק הראשון. 

בגזירת משולש בקו ישר אחד לשני חלקים, מתקבלים 	 

שני מצולעים, כך שמספר הצלעות בשניהם יחד הרבה 

יותר גדול ממספר הצלעות של המשולש הנגזר. בכמה? 

גזירה  כל  האם  אלו?  צלעות  "נוספות"  וכיצד  מאין 

כן,  אם  הצלעות?  מספר  של  הגדלה  לאותה  "תורמת" 

מספר  על  הגזירה  דרך  משפיעה  כיצד  לא,  אם  למה? 

הצלעות יחד בשני המצולעים המתקבלים?   

אחרי 	  המתקבלים  במצולעים  הצלעות  מספר  מהו 

יש  צלעות  כמה  מצולעים?  לשני  מרובע  גזירת 

העברת  בדרך  תלויה  התשובה  האם  יחד?  בשניהם 

מספר  סכום  הגזירה,  של  אופן  באיזה  הגזירה?  קו 

הקטן  הוא  המתקבלים  המצולעים  בשני  הצלעות 

ביותר? באיזה אופן של הגזירה, סכום מספר הצלעות 

בשני המצולעים המתקבלים הוא הגדול ביותר? 

כיצד אפשר למיין את אופני הגזירה של מרובע בהתאמה 	 

לשינוי במספר הצלעות יחד בשני מצולעים המתקבלים? 

האם כל אופני גזירה אלה אפשריים גם במשולש? האם 

כל אופני גזירה אלה אפשריים גם במחומש ובמשושה?  

בגזירת משושה, מה יכול להיות מספר הצלעות יחד 	 

בשני המצולעים המתקבלים? 

 	 )5 איור  )ר'  משוכלל  משושה  גזר  כי  שטוען  ילד  יש 

לשני משושים, הייתכן? 

איור 5
משושה משוכלל ודרכים אחדות לגזירתו בקו ישר אחד. 

ראו הסבר על אודות מיון דרכי הגזירה בפיסקה הבאה. 

אין  כי  להבין  אפשר  הגזירה,  אופני  כל  את  לנסות  )מבלי 

אפשרות לגזירתו לשני משושים, ואפילו למשושה ומחומש(.

ד. ג. ב. א. 

בשני  הצלעות  במספר  השינוי  לגבי  פשוט  שימור 

המצולעים המתקבלים בגזירה זו. 

חלק ראשון: 

התמקדות באחד מהמצולעים הנגזרים.

לקבל 	  אפשר  ישר,  בקו  משולש  של  בגזירה  האם 

צורות עם מספר צלעות קטן יותר מאשר למשולש? 

האם מהגזירה הנ"ל אפשר לקבל צורות עם מספר 	 

מה  כן,  אם  המשולש?  צלעות  למספר  שווה  צלעות 

שמותיהן? 

האם מהגזירה הנ"ל אפשר לקבל צורות עם מספר 	 

מה  המשולש,  צלעות  ממספר  הגדול  צלעות 

שמותיהן?   

האם בגזירה של מרובע בקו ישר, אפשר לקבל צורות 	 

יותר מאשר למרובע, כלומר  עם מספר צלעות קטן 

משולש? כיצד אפשר לבצע גזירה זו?  

האם בגזירה של מרובע בקו ישר אפשר לקבל צורות 	 

המרובע?  צלעות  למספר  שווה  צלעות  מספר  עם 

כיצד אפשר לבצע גזירה זו?  

האם בגזירה של מרובע בקו ישר אפשר לקבל צורות 	 

עם מספר צלעות גדול ממספר צלעות המרובע? אם 

כן, מה שמותיהן? האם התשובה תלויה בסוג המרובע 

הנבחר? כלומר, האם קיימים מרובעים שנגזרים על-

ידי קו ישר אחד ויכול להתקבל מהם מצולע עם יותר 

מחמש צלעות? אם לא, למה? אם כן, מהם מרובעים 

אלה וכיצד צריך לגזור אותם? 

ילד קטן גזר ממשושה, בקו ישר ובגזירה אחת מצולע 	 

עם תשע )!( צלעות. הייתכן? כיצד? 

כי  לגלות  כך... קל  כל  השאלות המוצגות לא "תמימות" 

מרובע  משולש,  לגזור  אפשר  צלעות   N בעל  ממצולע 

וכל מצולע אחר שמספר צלעותיו עד N+1. אגב, תיאור 

"צלעות סמוכות"  מיוחד של  הדרך מזמן הבחנה במצב 

במצולע. עם זאת, נראה כי אי-אפשר להגיע ל- N+2 או 

אי- אחד,  ישר  בקו  בגזירה  ממשולש  אכן,  צלעות.  יותר 

אפשר לקבל מצולע עם יותר מארבע צלעות. אך זה נכון 

רק עבור משולש, כלומר עבור N=3. כבר בין המרובעים, 

קיימים כאלה )לא כולם כאלה!( שבגזירתם אפשר לקבל 

משושה, אז אולי הילד מהשאלה האחרונה לא טעה. 
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נציין כי יש רק שלושה אופני גזירה: אחד מהם שומר על 

צלעות המצולע הנגזר, ובכך ל"מניין" הצלעות נוסף רק 

הקטע הגוזר, ומספר הצלעות בסה"כ גדל ב- 2 )למה?(; 

לשני  נגזרת  הנתון  המצולע  של  אחת  צלע  אחר,  באופן 

משני  אחד  בכל  )אחת  צלעות  לשתי  ההופכים  חלקים 

במקרה  גדל  הצלעות  ומספר  המתקבלים(,  המצולעים 

צלעות  בשתי  נוגעת  השלישי  באופן  הגזירה   ;3 ב-  זה 

 ,4 ב-  גדל  הצלעות  מספרי  סכום  זה  ובמקרה  המצולע, 

וזו ההגדלה המרבית האפשרית במספר הצלעות אחרי 

שבגזירת  למשל,  נובע,  זה  מגילוי  כי  מדהים,  הגזירה. 

משולש  מתקבלים  תמיד  כלשהו  באלכסון  מחומש 

בגזירת משושה מצלע לצלע אפשר לקבל  ומרובע, אך 

שלושה זוגות שונים של מצולעים )ביניהם שני מחומשים 

ועוד...(.

פעילות 4 

בתוך מצולע - על אורך קו הגזירה
נתמקד להלן בקווים המחלקים את המצולע הנתון.

חלק הראשון: 

קו החותך משולש 

האם אורך הקו החותך את המשולש )לאו דווקא קטע 	 

של קו ישר(, יכול להיות קצר לפי רצוננו? 

האם אורך הקו החותך את המשולש )לאו דווקא קטע 	 

במילים  רצוננו?  לפי  ארוך  להיות  יכול  ישר(,  קו  של 

אחרות, האם אורך קו החיתוך מוגבל? 

להיות 	  יכול  המשולש  את  החותך  הקטע  אורך  האם 

קצר לפי רצוננו?

להיות 	  יכול  המשולש  את  החותך  הקטע  אורך  האם 

ארוך לפי רצוננו? 

שאורכו 	  בקטע  המשולש  את  לחתוך  אפשר  האם 

שווה לאורך אחת מהצלעות? אם לא, למה? אם כן, 

מהי דרך הגזירה? 

בצלע 	  תלויה  האחרונה  לשאלה  התשובה  האם 

הנבחרת? 

בסוג 	  תלויות  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

המשולש הנגזר? 

חלק השני: 

קו החותך מרובע 

את אותן השאלות שנשאלו על המשולש אפשר לשאול גם 

על מרובע כלשהו. עם זאת, עולות גם שאלות נוספות כגון: 

בסוג 	  תלויות  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

המרובע הנגזר? 

במעבר 	  ישתנו  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

ממרובע למצולע אחר שנגזור? 

אם נסכם, הקו הארוך ביותר במשולש כלשהו, הוא בעצם 

עבור  תקפה  לא  כמובן  כזו  מסקנה  מצלעותיו.  אחת 

ארוך  האלכסון  שבו  בריבוע  להתבונן  מספיק  מרובעים, 

מכל אחת מצלעותיו. לפי המקרה של הריבוע, נראה כי 

לוקח  במרובע  ביותר  הארוך  הקו  של  ה"התפקיד"  את 

האלכסון )איזה?(. האם זה נכון עבור כל מרובע ומרובע? 

נראה כי תשובה חיובית לא כל כך מוצדקת, אם נחשוב 

על מיקום האלכסונים בחלק מהמצולעים...

סיכום

במאמר מוצגות דוגמאות של פעילויות אחדות המבוססות 

צורות  פירוק  של  בפעולות  התלמידים  התנסות  על 

יש  אלה.  מחלקים  צורות  והרכבת  לחלקים  גאומטריות 

לציין, כי מומלץ לשלב כלים מגוונים לביצוע ההתנסויות 

)גזירות  מוחשיים  מודלים  עם  פעילויות  כמו:  המוזכרות 

במחשב  לחקר  סביבות  חופשית,  ביד  איורים  נייר(, 

(GeoGebra עם תפריט המותאם לגיל התלמיד( ועוד. 

רק המחשה  אלו מהוות  השאלות המופיעות בפעילויות 

לשאלות התלמידים, ורצוי מאד כי שאלות אלו יעלו לדיון 

פתוחה,  ללמידה  היא  הציפייה  הלומדים.  של  ביוזמתם 

מבחינה  "נקיים"  בניסוחים  מעוניינים  פחות  ואנחנו 

"יושבים  לא  שעוד  במונחים  מוקדם  ובשימוש  מתמטית 

יותר ליזום תהליך חקר  לעומק" אצל התלמידים. חשוב 

ניסוי שבו התלמיד בעצמו קובע את דרכי  המבוסס על 

את  שואל  שהוא  ושאלות  בוחן  שהוא  מצבים  עבודתו, 

עצמו ואת חבריו. 

תוצאות  בו  ספיראלי,  באופן  חקר  מדגימות  הפעילויות 

לרבות  ובדיקתן  הכללות  השערות,  מזמנות  הניסוי 

בהמשך.  לבירור  שאלות  גם  ובהתאם  הפרכה  הנמקות, 
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רשימת מקורות

תכנית 	   .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים: המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח 

תכניות לימודים.

הספר 	  לבית  מתמטיקה  )תשס"ט(.  החינוך  משרד 

בתכנית  לנושאים  דרך  ציוני  המגזרים.  לכל  היסודי 

המזכירות  ירושלים:  דוגמאות.  בליווי  הלימודים 

הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

החדשה 	  הלימודים  תכנית   .)2013( החינוך  משרד 

לכיתות ז, ח, ט. ירושלים: המזכירות הפדגוגית.

שימור ושינוי: תובנות 	  סיניצקי, א' ואילני ב' )2014(. 

תל-אביב:  והצורות.  המספרים  בעולם  אלגבריות 

מכון מופ"ת.

סיניצקי, א' וסטופל, מ' )2018(. רעיון השימור בגיאומטריה: 	 

היסטוריה ארוכת טווח והשלכות עדכניות ללמידה. בתוך 

גיאומטריה פנים רבות  א' לבנברג וד' פטקין )עורכות(, 

הגיאומטריה  בהוראת  המעשה  אל  המחקר  מן  לה: 

)עמ' 304-282(. תל-אביב: מכון מופ"ת. 

פויה, ג' )1961(. כיצד פותרין? )תרגום: א' בן-נחום(. 	 

תל-אביב: אוצר המורה.

• Leikin, R., & Pitta-Pantazi, D. (2013). 
Creativity and mathematics education: the 
state of the art. ZDM, 45(2), 159–166.

• Segal, R., Stupel, M., Sigler A., & 
Jahangiril, J. (2018). The effectiveness of 
‘what if not’ strategy coupled with dynamic 
geometry software in an inquiry-based 
geometry classroom, International Journal 
of Mathematical Education in Science and 
Technology, 49, 7, 1099-1109.

• Sullivan, P. (2018). The aspirations of 
the Australian curriculum in prompting 
reform of school mathematics. In: Y. 
Shimizu and R. Vithal (Eds). ICMI Study 24 
School Mathematics Curriculum Reforms: 
Challenges, Changes and Opportunities. 
Tsukuba, p. 85-92. 

מהתנסות  שוב  שמתחיל  הבא  לשלב  מובילים  אלה  כל 

בסיטואציה חדשה המובילה למסקנות ובעיקר לשאלות 

ולדילמות חדשות. 

מקום  קיים  פתוחה,  למידה  של  המוצע  בסגנון  כי  ברור 

הפעילות.  שלבי  בכל  הדיון  למהלכי  ומכריע  מרכזי 

במסגרת סגנון למידה זה, תלמידים אמורים לשתף את 

עמיתיהם בדרכי הניסוי, בתוצאותיו, בגילויים, בהצלחות 

בהתלבטויות,  בהשערות,  בשאלות,  ובאי-ההצלחות, 

במסקנות, בהצעות לגבי המשך הדרך ועוד ועוד. 

אודות המודל המוצע מתייחסת  על  הסוגיה המשמעותית 

החופשי  המשחק  טבעי:  הוא  החשש  הלמידה.  לתוצרי 

עם האובייקטים הגאומטריים יכול להיות מרתק, אך האם 

בהקשר  כמובן,  התלמיד?  ידע  להבניית  יגרום  באמת  הוא 

עליהם  המוצע.  התהליך  בכל  מכריע  תפקיד  למורים  זה 

מיון  כולל  משמעותי  מתמטי  דיון  המזמנת  מסגרת  לבנות 

יגלו  בכך,  וכדומה.  וניסוחן,  הכללות  הבניית  תוצאות,  וסיווג 

גאומטריים  אובייקטים  של  מעניינות  תכונות  התלמידים 

הדיון  בנוסף,  אלה.  אובייקטים  בין  יחסים  על  עובדות  וגם 

התלמידים,  )בין  המשתתפים  בין  תקשורת  לכלול  אמור 

לבין המורה( לרבות הסברים  בינם  בין קבוצות התלמידים, 

בערוצים מגוונים, ובכך תהליך ההמשגה הרלוונטית מתבצע 

כך, למשל,  בתיווך המורה(.  )כמובן,  ביוזמתם של הלומדים 

מהותית  בהבנה  תומכות  זה  במאמר  המוצגות  הדוגמאות 

של מושגים כמו: צלע, קדקוד, מצולע, מצולע קמור, זווית, 

תיכון,  )לסוגיהם(, אלכסון, צלעות סמוכות,  אנך, משולשים 

צורות חופפות, צורות שוות שטח )שאינן חופפות(, שימור 

השטח - והרשימה לא מלאה. חשוב כי הבניית הידע של כל 

מושג  למשל,  פעיל.  באופן  תיעשה  האלו  מהמושגים  אחד 

הקודקוד עולה בדילמה "כיצד מעבירים קו גזירה?", ומאוחר 

יותר באותו הקשר עולה מושג האלכסון; מושג הגובה עולה 

כדרך להעביר קטע מקודקוד לצלע, לצורך גזירה עם שתי 

זוויות שוות במקום המפגש של קו גזירה עם הצלע. יתרה 

אודות  על  דילמות  עולות  יותר  מאוחרים  בשלבים  מכך, 

סמוכה  צלע  היא  )"מה  מסוים  במושג  השימוש  מגבלות 

ומהי צלע נגדית לצלע נתונה במחומש?"(.   

בלימודי  מקום  יש  המוצע  למודל  להדגים,  שניסיתי  כפי 

יתרום לתהליכי  זה  יישום מודל  כי  ויש לקוות  הגאומטריה, 

הבניית ידע מתמטי משמעותי של הלומדים בצורה חווייתית.   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
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ר מידע. 
חשוב יות

דמיון 

 מוגבל. 
ידע הוא

דמיון - אינסופי.

אלברט איינשטיין
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פיתוח כישורים מרחביים 
באמצעות עיסוק בסיבוב מנטלי

פרופ' עטרה שריקי
 מרצה בכירה לחינוך מתמטי, 

סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

פרופ' דורית פטקין
מרצה בכירה לחינוך מתמטי,  

ראשת התכנית לתואר שני בחינוך מתמטי 
 לבית הספר היסודי ול- M.Teach בהוראת המתמטיקה,

סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
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המחקר  ספרות  את  סקרו   )Stieff & Uttal, 2015)

תנאים  כגון:  חיצוניים  גורמים  שמלבד  ומצאו  בתחום, 

גורם  גם  קיים  לימודים,  ותכניות  מורים  ידע  סביבתיים, 

- כישורים מרחביים מוצקים. למעשה,  פנימי משמעותי 

מהווים  אלה  שכישורים  כך  על  מעידים  רבים  מחקרים 

ה-  בתחומי  עתידית  להצלחה  ביותר  החזק  המנבא  את 

מספקים  בלתי  מרחביים  כישורים  לחילופין,   .STEM
אלה.  בתחומים  לכישלון  העיקרי  הגורם  את  מהווים 

גם  נחוצים  מפותחים  מרחביים  כישורים  מכך,  יתרה 

לצורך ההתנהלות היומיומית של בני האדם באופן כללי 

 Halpern, 2005; Sorby, Wysocki, & Baartmans,)
יש  סיבוב מנטלי,  נמצא שליכולת לבצע  2002(. בפרט, 
 STEM ה-  בתחומי  להצלחה  ביותר  ההדוק  הקשר  את 

 Uttal, Meadow,( המרחביים  הכישורים  סוגי  כל  מבין 

 Tipton, Hand, Alden, Warren, & Newcombe,
.)2013

המחקר  ספרות  סקירת  שמעידה  כפי  המזל,  למרבה 

 ,)Stieff & Uttal, 2015( שבוצעה על-ידי סטיף ואוטאל

ניתן לשפר כישורים מרחביים באמצעות אימון מתאים 

ה-  בתחומי  ההצלחה  סיכויי  את  להגדיל  גם  ובכך 

STEM. ממצא זה מעלה שאלות רבות כגון: מהו הגיל 
ומאפייניו  מרכיביו  מהם  האימון?  את  להתחיל  יש  שבו 

שיש  הזמן  משך  מהו  האימון?  של  האופטימליים 

הסדר  מהו  הפעילויות?  של  השונים  לסוגים  להקדיש 

רבות.  שאלות  ועוד  הפעילויות?  את  להציג  יש  שבו 

מחקר  מבוססות  תשובות  למצוא  ניתן  לא  להיום,  נכון 

 Shriki, Barkai, & Patkin, 2017;( אלה   לשאלות 

.)Stieff & Uttal, 2015
מנטלי,  סיבוב  לבצע  ליכולת  המיוחסת  החשיבות  לאור 

במאמר זה תוצגנה כמה פעילויות שנועדו לתמוך בפיתוח 

הספר  בית  של  הגבוהות  בכיתות  תלמידים  של  היכולת 

היסודי לבצע סיבוב מנטלי. הפעילויות בנויות כך שניתן 

השגרתית,  ההוראה  במסגרת  רציף  באופן  אותן  לשלב 

פיתוח כישורים מרחביים באמצעות עיסוק בסיבוב מנטלי

עטרה שריקי ודורית פטקין

תקציר

הלימודים  בתכנית  המופיע  תחום  הוא  המרחב  הנדסת 

מתחיל  הלימוד:  מרמות  אחת  בכל  במתמטיקה 

לימודים  בתכנית  ממשיך  הגן,  לגיל  ייעודית  בתכנית 

הביניים  לחטיבת  לימודים  ותכנית  היסודי,  הספר  לבית 

תחום  העליונה.  בחטיבה  ההיבחנות  בתכנית  ומסתיים 

הלומדים,  על-ידי  והן  המורים  על-ידי  הן  נתפס,  זה 

מחקרים  ללמידה.  והקשים  המורכבים  התחומים  כאחד 

מצביעים על העובדה שכישורים מרחביים טובים מהווים 

טכנולוגיה,  המדע,  בתחומי  עתידית  להצלחה  מנבא 

 Science, Technology, ( ומתמטיקה  הנדסה 

.)Engineering and Mathematics - STEM 
מבין כל סוגי הכישורים המרחביים, ליכולת לבצע סיבוב 

ביותר להצלחה בתחומים  יש את הקשר ההדוק  מנטלי 

ניסיונות  של  רחב  מגוון  מתואר  המחקר  בספרות  אלה. 

תכניות  באמצעות  המרחביות  המיומנויות  את  לשפר 

ייעודיות הכוללות הפעלת תלמידים בגילאים  התערבות 

משתנים.  זמן  ובטווחי  שונים  למידה  בחומרי  שונים 

לפתח  שנועדו  למשימות  דוגמאות  מוצגות  זה  במאמר 

ובכך להובילם  יכולת הלומדים לבצע סיבוב מנטלי,  את 

ומציאת  המרחב  הנדסת  תחום  של  יותר  טובה  להבנה 

היופי הגלום בו. 

מילות מפתח: 
הנדסת המרחב, כישורים מרחביים, סיבוב מנטלי, תפיסה מרחבית, ויזואליזציה 

STEM -מרחבית, חינוך ל

מבוא

בשאלות  טרודים  החינוך  מאנשי  רבים  האחרון,  בעשור 

הצלחה  על  המשפיעים  המרכזיים  לגורמים  הנוגעות 

 Science, Technology,)  STEM ה-  בתחומי 

Engineering and Mathematics(. סטיף ואוטאל 
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טבלה 1 
סיווג יכולת מרחבית בהתאם לסוג המשימה וסוג המידע

מידע

משימה
מידע 
פנימי

מידע 
חיצוני

משימה 

סטטית

זיהוי 
אובייקט 

מסוים

חשיבה על קשרים בין 
מיקומים בסביבה

משימה 

דינמית

סיבוב 
מנטלי של 

אובייקט

חשיבה על האופן שבו קשרים 
בין אובייקטים משתנים כאשר 

הם נעים בסביבה

 Uttal et al.,( 'מתוך המטא-אנליזה שערכו אוטאל וחוב

מיומנויות  של  גבוהה  רמה  יש  שלאומנים  עולה   )2013
מסוג "פנימי-סטטי", בעוד למדענים יש רמה גבוהה של 

מיומנויות מסוג "פנימי-דינמי", כלומר יכולת גבוהה לבצע 

סיבוב מנטלי. ממצא זה עולה בקנה אחד עם החשיבות 

בתחומי  הצלחה  של  בהקשר  זאת  ליכולת  המיוחסת 

של  השונים  בהיבטים  נתמקד  זה  במאמר   .STEM ה- 

סיבוב מנטלי, תחום אשר נחקר לראשונה באופן מעמיק 

 .)Shepard & Metzler, 1971( ומצלר  על-ידי שפארד 

 )Hsi, Linn, & Bell, 1997( במחקרם של הסי, לין ובל

המשמשות  האסטרטגיות  את  לאבחן  ניסיון  נעשה 

מנטלי.  סיבוב  הדורשות  עם משימות  לצורך התמודדות 

אותם  סוגים של אסטרטגיות,  שני  בין  הבחינו  החוקרים 

כינו - "אסטרטגיה הוליסטית" ו"אסטרטגיה אנליטית". 

על  נשענים  הוליסטית  באסטרטגיה  הנוקטים  אלה 

אותו  ומסובבים  בשלמותו,  האובייקט  של  ויזואליזציה 

באופן מנטלי במטרה לפתור בעיה. מאידך, אסטרטגיה 

צעד-אחר-צעד,  סיסטמתית,  גישה  מערבת  אנליטית 

לדוגמה,  מנטלי.  סיבוב  של  מינימלי  ביצוע  הדורשת 

ספירה שיטתית של קוביות מהן מורכב אובייקט מסוים 

)משמאל לימין, מלמעלה למטה(.  

 Patkin, Shriki, & Barkai,( וברקאי  שריקי  פטקין, 

על-ידי  המופעלות  האסטרטגיות  את  בחנו   )2019
מתמטיקה  בהוראת  ראשון  לתואר  הלומדים  סטודנטים 

לבית הספר היסודי לצורך התמודדות עם שש משימות 

דינמי- אשר סווגו כבעלות מאפיין סטטי-חיצוני, מאפיין 

פנימי ומאפיין דינמי-חיצוני )שתי משימות מכל סוג(, תוך 

כחלק  והן  הספר  בבית  המתמטיקה  משיעורי  כחלק  הן 

מתמטיקה  להוראת  למתכשרים  המיועדים  משיעורים 

משימות  לשלב  ניתן  לחילופין,  היסודי.  הספר  בבית 

משך  לתלמידים  לאפשר  מנת  על  הבית,  בשיעורי  אלה 

יותר לצורך פיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם  זמן רב 

המשימות. 

רקע תאורטי

מושגים  של  רחב  מגוון  למצוא  ניתן  המחקר  בספרות 

וטרמינולוגיות המתייחסים לכישורים מרחביים )סקירה 

במאמר   .)Uttal et al., 2013 אצל   מופיעה  רחבה 

הנוכחי נתמקד בכישורים הנוגעים לסיבוב מנטלי, בשל 

הקשר הייחודי הקיים בין היכולת לבצע סיבוב מנטלי 

מרחבית  יכולת   .STEM ה-  בתחומי  הצלחה  לבין 

 Lohman,( להומן  ידי  על  הוגדרה   )spatial ability)

תמונות  ולשנות  לאחזר  לשמר,  ליצור,  כיכולת   )1996
 )Linn & Petersen, 1985( ופטרסן  לין  ויזואליות. 

 ,)spatial perception) מרחבית  תפיסה  בין  הבחינו 

וויזואליזציה   ,)mental rotation) מנטלי  סיבוב 

מרחבית  תפיסה   .)spatial visualization) מרחבית 

לכיוון  ביחס  לקבוע קשרים מרחביים  דורשת מהפרט 

של גופו, סיבוב מנטלי הוא היכולת לסובב במדויק באופן 

מנטלי צורות דו-ממדיות או תלת-ממדיות, וויזואליזציה 

מורכבות  מניפולציות  לזהות  ליכולת  קשורה  מרחבית 

אוטאל  בהמשך,  מרחבי.  מידע  של  שלבים  מרובות 

פנימי  מידע  בין  הבחינו   )Uttal et al., 2013( וחוב' 

משימה  לבין  סטטית  משימה  ובין  חיצוני  מידע  לבין 

של  במוחו  המופיע  המידע  הוא  פנימי  מידע  דינמית. 

הפרט כאשר הוא חושב על אובייקט )למשל, המפרט 

חיצוני  שמידע  בעוד  ביניהם(;  והקשרים  חלקיו  של 

נוגע לקשרים שבין אובייקטים בקבוצה, הן ביחס אחד 

סטטית  משימה  בשלמותו.  לאובייקט  ביחס  והן  לשני 

מבחינת  קבועים  האובייקטים  שבה  משימה  היא 

האובייקטים  דינמית  במשימה  ואילו  שלהם,  המיקום 

נעים במישור/במרחב )משנים מיקום ו/או מסתובבים 

במקום(. בטבלה 1 מתואר הקשר שבין שתי ההבחנות 

הללו.
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בניגוד  הוליסטית.  גישה  באמצעות  רק  להתמודד  ניתן 

והוליסטיים  אנליטיים  פתרונות  המוקדמת,  להשערה 

ההצלחה  שיעור  אולם  המשימות,  שתי  עבור  התקבלו 

בגישה  נקטו  אשר  סטודנטים  בקרב  יותר  גבוה  היה 

ההוליסטית. יחד עם זאת, החוקרות מצאו שהסטודנטים 

באופן  להסביר  התקשו  הוליסטית  בגישה  נקטו  אשר 

מפורש את דרך הפתרון שלהם, ורבים מהם טענו ש"ככה 

אני מדמיינת", או "זה מה שאני רואה בראש שלי".  מכאן 

העלו החוקרות את ההשערה שכפי הנראה קיים מנגנון 

בראש"  שרואים  "מה  את  לתרגם  המסייע  כלשהו  סמוי 

לא  אולם מבנה המחקר  או שגויה,  נכונה  לתמונת מצב 

אפשר להסביר את מהותו של המנגנון3.   

בספרות המחקר מתואר מגוון רחב של ניסיונות לשפר 

את המיומנויות המרחביות באמצעות תכניות התערבות 

הפעלת  כוללות  אלה  תכניות  השאר,  בין  ייעודיות. 

תלמידים בגילאים שונים בחומרי למידה שונים ובטווחי 

התבקשו  שבמסגרתו  אימון  לדוגמה,  משתנים.  זמן 

דו- בייצוג  תלת-ממדיים  אובייקטים  להציג  הלומדים 

ממדי, או לבנות אובייקטים תלת-ממדיים מקוביות על 

בזוויות  המונחים  מבנים  של  דו-ממדיים  ייצוגים  בסיס 

כולל  שונים,  מסוגים  סרטוטים  בסיס  על  או  שונות, 

ספירת  איזומטרי,  נייר  גבי  על  "פינתיים"  סרטוטים 

 Ben-Chaim, Lappan, קוביות במבנים, ועוד )למשל, 

 & Houang, 1988, 1989; Sorby & Baartmans,
 Patkin( ודיין  פטקין   .)2000; Turos & Ervin, 2000
Dayan, 2013 &( חקרו את התרומה של יחידת לימוד 
בסרטוט  מקודד,  ובמישור  באיזומטריה  שמתמקדת 

היכולת  לשיפור  ופריסות  גוף  של  ובהיטלים  איזומטרי 

שבעקבות  ומצאו  י"ב,  בכיתה  תלמידים  של  המרחבית 

הלמידה ניכר שיפור בתפיסה המרחבית של התלמידים. 

בקרב  שנעשה  מחקר  מתוך  גם  עלו  דומים  ממצאים 

במשך  התלמידים  עסקו  שבמסגרתו  ג',  כיתה  תלמידי 

מאז שנות ה- 70 של המאה הקודמת מחקרים רבים עסקו במגוון   .3
קיימת  עדיין  להיום  נכון  אולם  מנטלי,  לסיבוב  הנוגעות  הסוגיות 
המנטלי  הסיבוב  ביצוע  בבסיס  העומד  למכניזם  בנוגע  מחלוקת 
ניסיונות לעמוד  )Shriki et al., 2017(. בשנים האחרונות נעשים 
על טיבו של מכניזם זה באמצעות טכנולוגיות חדשות, כגון - הדמיה 
 fMRI – Functional Magnetic Resonance( תפקודית של המוח
)Eye Tracking(. הקוראים  Imaging( ומעקב אחר תנועת העין 

מוזמנים להתעדכן בספרות המחקר העוסקת בכך.

בין האסטרטגיות אשר הובילו לתשובות שגויות  הבחנה 

לבין אלה אשר הובילו לתשובות נכונות. 

המשימות  היו  מנטלי  בסיבוב  שעסקו  המשימות  שתי 

הבאות:

משימה 11
לפניך שתי צורות. 

)2))1)

שהיא  כפי  הצורה,  באותה  מדובר  האם  לקבוע  עליך 

מופיעה בכיוונים שונים.

יש לסמן את התשובה הנכונה, לדעתך:

הצורות )1( ו- )2( הן אותה הצורה, מכיוונים שונים	 

הצורות )1( ו- )2( אינן אותה הצורה 	 

שבה  הדרך  את  האפשר  ככל  מפורט  באופן  לתאר  יש 

התמודדת עם המשימה.

משימה 22
נתון דף ריבועי מבריסטול.

של  הקצוות  את  בידך  אוחז/ת  שאת/ה  לדמיין  עליך 

אלכסון הריבוע, ומסובב/ת אותו באוויר סביב האלכסון.

יש לתאר את הצורה שתיווצר באוויר.

החוקרות )Patkin et al, 2019( שיערו שעל אף ששתי 

הרי  מנטלי,  סיבוב  לבצע  לכאורה,  דורשות,  המשימות 

שאת המשימה הראשונה הסטודנטים יבצעו באמצעות 

אותו  ולסובב  האובייקט  את  )לדמיין  הוליסטית  גישה 

)למשל,  אנליטי  באופן  ו/או  בשלמותו(,  מנטלי  באופן 

של  מנטלי  סיבוב  ו/או  קוביות  של  שיטתית  ספירה 

 2 משימה  שעם  הייתה  השערתן  מהאובייקט(.  חלקים 

משימה זאת לקוחה מתוך Mental Rotation Test שפותח על ידי   .1
.)Shepard & Metzler, 1971( שפרד ומצלר

 Walker, Winner,( וחוב’  וולקר  מתוך  לקוחה  זאת  משימה   .2
.) Hetland, Simmons, & Goldsmith, 2011, p. 26
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הילדים  גן  של  הלימודים  בתכנית  הלימוד.  מרמות 

כי  מצוין   )2010 והספורט,  התרבות  החינוך,  )משרד 

שהילדים  המרכזיים  הנושאים  אחד  הם  וגופים  צורות 

מתמקדת  התכנית  השאר,  בין  בו.  עוסקים  הגן  בגיל 

גופים  עם  בסיסית  בהיכרות  מרחבית  תחושה  בפיתוח 

ולמיין  לזהות  הילדים  יכולת  של  הדרגתי  פיתוח  תוך 

בכישורים  ולהשתמש  מרכיביהם  את  להכיר  גופים, 

מילוליים לצורך תיאורם. בתכנית יש התייחסות לפאונים 

)קובייה, תיבה, מנסרה ופירמידה(, ולשלושה גופי סיבוב 

משטח מישורי  סיבוב של  באמצעות  שנוצרים  גופים   -

באותו המישור:  הנמצא  הסיבוב(  )ציר  לישר  מסביב 

לבית  במתמטיקה  הלימודים  תכנית  וכדור.  חרוט  גליל, 

והספורט,  התרבות  החינוך,  )משרד  היסודי  הספר 

המרחבית  התפיסה  לפיתוח  התייחסות  משלבת   )2006

השגת  לצורך  ההוראה  דרכי  בתיאור  ו'.  ד',  ב',  בכיתות 

זו, ההמלצה היא להשתמש באביזרים מוחשיים,  מטרה 

אמונה  מתוך  גיאומטריות,  מחשב  ובתוכנות  במודלים 

שהפעילויות בעצמים המוחשיים ובייצוגים הממוחשבים 

וכן הרפלקציה על פעילויות כאלה, מביאות להפנמה של 

בפעילויות  מעיסוק  כתוצאה  הגיאומטריים.  המושגים 

יכולת לדמיין  כגון  גיאומטריים  כישורים  אלה מתפתחים 

כלשהי  טרנספורמציה  ביצוע  בעקבות  צורה  של  שינוי 

עליה, או הבנת המבנה הגיאומטרי של הסביבה. בחטיבת 

ז' ו-  הביניים ההתייחסות להנדסת המרחב היא בכיתות 

ח'. בכיתה ז' מתבצעת חזרה על נושאים שנלמדו בבית 

ח'  ובכיתה  ומרכיביה,  תיבה  של  בהקשר  היסודי  הספר 

לומדים את משפט פיתגורס במישור ובמרחב ואת יישומו 

בתיבות. בשלב זה יש חזרה על ההבדל בין אלכסון פאה 

בגליל  התלמידים  עוסקים  בהמשך  תיבה.  אלכסון  לבין 

הפורמלית  ובהגדרתו  שלו  המבנה  בניתוח  ובפריסתו, 

הגליל.  ונפח  המעטפת  שטח  הפנים,  שטח  בחישוב  וכן 

חישובים אלה מתבצעים תוך שימוש במספרים ובביטויים 

של  הנושא  נלמד  לא  ט'  שבכיתה  לציין  יש  אלגבריים. 

העובדה  אזכור  למעט  מפורש,  באופן  המרחב  הנדסת 

בבחינות  מעגל.  מתקבל  וכדור  מישור  של  שבחיתוך 

הבגרות, הנושא של הנדסת המרחב בא לידי ביטוי בכל 

אחת מרמות הלימוד. 

המרחב  הנדסת  של  שהתחום  לראות  ניתן  לסיכום, 

כחודש במניית קוביות בסרטוטים שונים, בבניית דגמים 

של מבנים ובזיהוי מבנים של קוביות המוצגים מכיוונים 

 Patkin & Fadalon,( דו-ממדי  ייצוג  שונים באמצעות 

2013(. אלה הן, כמובן, רק מקצת מתכניות ההתערבות 
אוכלוסיות  של  המרחביים  הכישורים  לשיפור  שנועדו 

התרומה  ניכרת  מהן  אחת  ובכל  לומדים,  של  מגוונות 

שמסקר  נעיר  זה  בהקשר  הללו.  הכישורים  פיתוח  של 

 Uttal et al.,( וחוב'  אוטאל  על-ידי  שבוצע  הספרות 

2013( עולה בבירור הקשר שבין הרמה ההתחלתית של 
כישורים מרחביים לבין מידת השיפור. ככל שהכישורים 

השיפור  יותר,  נמוכים  האימון  בתחילת  הנבדקים  של 

היחסי בעקבות האימון הוא גדול יותר. לדעת החוקרים 

וניתן לייחס את הסיבה לכך לקיומה של "תקרה"  יתכן 

כלשהי עבור שיפור אפשרי. במילים אחרות, הגמישות 

ספק  ללא  כי  אף  מוגבלת,  היא  מרחביים  כישורים  של 

שלו.  הזמן  ובמשך  האימון  במאפייני  גם  תלוי  השיפור 

עוד מצאו החוקרים כי קיים אפקט של שימור השיפור 

כישורים  של  השונים  הסוגים  בין  והעברה  זמן  לאורך 

מרחביים.  

שאימון  מהקביעה  להיזהר  שיש  נעיר  זה,  חלק  לסיכום 

בתחום הסיבוב המנטלי אכן יגדיל את מספר המדענים, 

המתמטיקאים והמהנדסים, שכן על אף העדויות לקיומו 

הצלחה  לבין  מנטלי  סיבוב  לבצע  יכולת  בין  קשר  של 

בתחומי ה- STEM, הרי שטיבו ומהותו של הקשר עדיין 

אינם ברורים )Stieff & Uttal, 2015(. לפיכך, הדור החדש 

להתמקד  צריך  המרחבי  האימון  בתחום  מחקרים  של 

בקשר הנסיבתי בין הדברים, תוך בחינת סוגיות הנוגעות 

להתאמת האימון לגיל התלמידים, מאפייניהן של סדרות 

אימונים, סדר המשימות ומשך האימון, השלכות ארוכות 

.)Shriki et al., 2017( טווח, ועוד

הנדסת המרחב בתכנית הלימודים 
במתמטיקה 

בהנדסת  פרקים  כוללת  במתמטיקה  הלימודים  תכנית 

תכנית  דרך  הגן,  לגיל  ייעודית  מתכנית  החל  המרחב, 

וכלה  הביניים,  ולחטיבת  היסודי  הספר  לבית  לימודים 

אחת  בכל  העליונה,  בחטיבה  ההיבחנות  בתכנית 
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הפתרון  דרך  את  לתאר  חשוב  אנליטית,  באסטרטגיה 

המשימות  את  לדרג  ניתן  בנוסף,  מאפייניה.  את  ולזהות 

בהתאם למידת הקושי שלהן, ולהסביר מה היו הקשיים.  

מגוון  לפתח  ניתן  להלן  המוצגות  המשימות   6 בסיס  על 

ניתן  רחב של משימות  מגוון  ולחילופין,  דומות,  משימות 

ראייה  "פיתוח  החיפוש:  מילות  תחת  באינטרנט  למצוא 

מרחבית". 

אותם  הכישורים  מפורטים  שלהלן  משימה  כל  לפני 

מזמנת המשימה.

משימה 1
פירוט הכישורים: 

המשימה נועדה לפתח יכולת של זיהוי תמונות של צורות 

סיבוב  ביצוע  באמצעות  שונה,  במנח  המוצגות  תואמות 

מנטלי של הגוף בשלמותו.

חלק א: 

להלן קובייה המוצגת מארבע זוויות ראייה שונות:  

שהן  כפי  הקובייה,  של  הנגדיות  הפאות  את  לזהות  יש 

מופיעות בטבלה שלהלן:

הפאה

הפאה 
הנגדית

חלק ב: 
להלן קובייה המוצגת משלוש זוויות ראייה שונות. 

)גם אם לא ברצף(, החל  כל שנות הלימוד  שזור לאורך 

של  הנושא  זאת,  עם  יחד  י"ב.  לכיתה  ועד  הילדים  מגן 

סיבוב מנטלי איננו בא לידי ביטוי באופן מפורש בתכנית 

לבצע  ליכולת  המיוחסת  החשיבות  לנוכח  הלימודים. 

סיבוב מנטלי, במאמר זה תוצגנה כמה פעילויות שנועדו 

לתמוך בפיתוח היכולת של תלמידים ומתכשרים להוראת 

שכבר  העובדה  לאור  מנטלי.  סיבוב  לבצע  מתמטיקה 

 Marmor, 1975; )למשל,  מחקרים  רבות  שנים   לפני 

צעירים  שילדים  מצאו   )Piaget & Inhelder, 1967
מסוגלים ליצור דימויים מנטליים של אובייקטים דינמיים 

ולבצע סיבוב מנטלי, הרי שמומלץ להתחיל באימון מדורג 

כבר בגיל הגן.

וניתן לשלב  אינן בהכרח סדרתיות,  הפעילויות המוצגות 

כל אחת מהן במשך מספר דקות במהלך השגרתי של 

השיעור. לחילופין, ניתן להפנות את הלומדים לבצע את 

המשימות הללו כחלק משיעורי הבית, על מנת לאפשר 

אסטרטגיות  פיתוח  לצורך  יותר  רב  זמן  משך  להם 

להתמודדות עם המשימות. במטרה להעמיק את תובנות 

הלומדים, עם סיום ביצועה של משימה מסוימת )או חלק 

ממנה( מומלץ לקיים דיון במאפייני הבעיה ובאסטרטגיות 

בהן נקטו הלומדים לצורך פתרונה. 

פעילויות לפיתוח היכולת לבצע סיבוב 
מנטלי

יכולת  להלן נציג דוגמאות למשימות שנועדו לפתח את 

הלומדים לבצע סיבוב מנטלי. המסגרת התיאורטית שבה 

השתמשנו לצורך איגום הפעילויות שלהלן היא זאת של 

סיבוב  לפיה   ,)Linn & Petersen, 1985( ופטרסן  לין 

צורות  מנטלי  באופן  במדויק  לסובב  היכולת  הוא  מנטלי 

דו-ממדיות או תלת-ממדיות. בתוך כך, בהתאם לאוטאל 

וחוב' )Uttal et al., 2013(, משימות העוסקות בסיבוב 

המאופיינות  דינמיות  משימות  הן  אובייקט  של  מנטלי 

בכך שהמידע הוא פנימי ומופיע במוחו של הפרט כאשר 

הוא חושב על האובייקט. )אלה משימות בהן אובייקטים 

משנים מיקום ומסתובבים במקום או כל אחד משניהם.(

עם  התמודדות  לצורך  אם  לדעת  ניתן  שלא  מכיוון 

או  הוליסטית  באסטרטגיה  ינקוט  הפותר  המשימות 
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משימה 3 
פירוט הכישורים: 

במשימה זאת יש לזהות באופן מנטלי את פעולת הסיבוב 

הגוף  על  וליישם את הממצא  הנתון,  הגוף  על  שבוצעה 

1, במשימה זאת אין חלוקה  האחר. שלא כמו במשימה 

את  לצמצם  מטרה  מתוך  קטנות,  לקוביות  הגופים  של 

המיוחס  היתרון  לאור  אנליטית  באסטרטגיה  השימוש 

מבוססת  המשימה  הוליסטיות.  באסטרטגיות  לשימוש 

.)Bonder & Guay, 1997( על בונדר וגואי

נתונה הצורה המסומנת ב- א. סובבו את הצורה. לאחר 

שסובבו את הצורה התקבל המנח המופיע ב- ב.

נתונה הצורה המסומנת ב- 1. 

כל אחת מהצורות 6-2 מציגה מנח אחר של צורה 1.  

האופן שבו  באותו  בדיוק   1 צורה  היו מסובבים את  אילו 

סובבו את צורה א כדי לקבל את צורה ב, איזה מהצורות 

6-2 היתה מתקבלת?

משימה 4 
פירוט הכישורים: 

במשימה זו יש ליצור התאמה בין גוף לבין הפריסה שלו. 

ניתן לסובב ו"לפתוח" את הגוף באופן מנטלי, או לחילופין, 

"לסגור" באופן מנטלי את הפריסה ולסובב אותה. יש לציין 

ועוסקות  הלימוד,  בספרי  נפוצות  זה  מסוג  שמשימות 

גליל  כלליים,  פאונים  מנסרות,  פירמידות,  של  בפריסות 

אופיינית  שאיננה  דוגמה  מוצגת  זאת  במשימה  וחרוט. 

בנט  על  מבוססת  המשימה  הלימוד.  בספרי  למקובל 

.)Bennett, Seashore, & Wesman, 1974) 'וחוב

האם ניתן לזהות את הפאה הנגדית של כל אחת מפאות 

הקובייה? אם לא, יש להסביר מדוע? אם כן, יש להתאים 

לכל פאה את הפאה הנגדית שלה.

האם תמיד ניתן להסתפק בשלוש זוויות ראייה? מדוע?

חלק ג: 

קובייה  של  בתמונה  להסתפק  היה  ניתן  לדעתך,  האם, 

משתי זוויות ראייה בלבד?  

אם לא, יש להסביר מדוע? אם כן, האם יש חשיבות לפאות 

אותן בוחרים להציג? יש לסרטט את הקובייה משתי זוויות 

ראייה אלה. 

משימה 2
פירוט הכישורים: 

מטרת המשימה היא לפתח יכולת של זיהוי תמונות של 

פירוק  באמצעות  שונה  במנח  המוצגות  תואמות  צורות 

  Levine,( 'וסיבוב שלהן. המשימה מבוססת על לוין וחוב

.)Huttenlocher, Taylor, & Langrock, 1999
אחת  כל  חתכו   .)4-1( סימטריות  צורות  ארבע  נתונות 

מהצורות באחד מצירי הסימטריה שלה וסובבו את החלקים.

חלק א: 

?-לאיזה מהצורות מתאימים החלקים המסומנים ב

חלק ב:

הצורות  משלוש  אחת  כל  עם  התהליך  על  לחזור  יש 

האחרות, ולבנות כרטיסי  מתאימים. 

חלק ג:

יש לחזור על חלקים א ו- ב עם הצורות הבאות:
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הצורה הדו-
ממדית

1234567

גוף הסיבוב

שם הגוף 
המתקבל

חלק ב: 

אחת  כל  מסובבים  דו-ממדיות.  צורות  חמש  נתונות 

המתקבל  הסיבוב  גוף  מהו  אנכי.  ציר  סביב  מהצורות 

לאחר הסיבוב?  

אחד  בכל  המתקבל  הסיבוב  גוף  את  לסרטט  עליך 

מהמקרים, ולתאר אותו במילים.

5        4       3                  2              1    

חלק ג: 

אחת  כל  מסובבים  דו-ממדיות.  צורות  חמש  נתונות 

המתקבל  הסיבוב  גוף  מהו  אופקי.  ציר  סביב  מהצורות 

לאחר הסיבוב?  

אחד  בכל  המתקבל  הסיבוב  גוף  את  לסרטט  עליך 

מהמקרים, ולתאר אותו במילים.

הצורה 
הדו-

ממדית
 סיבוב סביב 
הציר האנכי

 סיבוב סביב 
הציר האופקי

שם הגוף גוף הסיבוב
שם הגוף גוף הסיבובהמתקבל

המתקבל

1
2
3
4
5

בצד שמאל, נתונה פריסה של קופסה. מקפלים את הפריסה. 

איזה מבין הקופסאות 5-1 תתקבל כתוצאה מהקיפול?

משימה 5 
פירוט הכישורים: 

לגלות  כדי  מנטלי  בסיבוב  להיעזר  יש  זאת  במשימה 

ציר  סביב  המסתובב  אובייקט  שמשאיר  ה"עקבות"  את 

נתון. לצורך ההתמודדות עם משימה זאת נדרש לעשות 

שימוש באסטרטגיה הוליסטית, תוך השלמת מידע חסר 

הלימודים  בתכנית  נתונים.  שאינם  הגוף  לחלקי  בנוגע 

לילדים  המוכרים  סיבוב  גופי  לשלושה  התייחסות  יש 

הנוצרים  גופים  אלה  וכדור.  חרוט  גליל,  היום-יום:  מחיי 

)ציר  ישר  סביב  משטח מישורי  סיבוב של  באמצעות 

בתכנית  כי  לציין  יש  באותו המישור.  הנמצא  הסיבוב( 

סיבוב",  "גופי  בשם  מכונים  אינם  אלה  גופים  הלימודים 

אלא בשם: "גופים אחרים" כדי ליצור הבחנה בינם לבין 

 .)2006( על הדס  א של המשימה מבוסס  פאונים. חלק 

חלקים ב ו- ג מבוססים על פטקין, שריקי וברקאי )2018(.  

חלק א: 

נתונות להלן שבע צורות דו-ממדיות. מסובבים כל אחת 

מהצורות האלה סביב ציר סיבוב, כפי שמתואר בסרטוט. 

הצורה המסתובבת:  

להלן 9 ייצוגים של גופים.

יש להתאים לכל אחת מהצורות המסתובבות את הייצוג 

של הגוף המתקבל ממנה לאחר הסיבוב, ולציין את שמה. 

 יש לשים לב לכך ששניים מהגופים אינם מתאימים כפתרון.

הגוף המתקבל לאחר הסיבוב:
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הערה למשימה 6:

הראייה  בזווית   FNML בגוף  בהתבוננות  מניסיוננו, 

הנתונה באיור א, קיימת נטייה לזהות )בטעות( את הגוף 

משוכללת,  טטרהדרון(   - )ארבעון  משולשת  כפירמידה 

הצלעות(  )שווה  המשוכלל  המשולש  הוא  שבסיסה 

F. רבים נוטים להתעלם מהזוויות  LMN, וקודקודה הוא 
הישרות NFL ;∡NFM ;∡LFM∡. במקרה כזה, חישוב 

או  היסודי  הספר  בית  של תלמידי  מהידע  (החורג  הנפח 

חטיבת הביניים( נעשה באמצעות חישוב שטח המשולש 

שווה הצלעות LMN, מציאת הרדיוס של המעגל החוסם 

את  החוסם  המעגל  מרכז  מציאת   ,LMN המשולש  את 

מלבד   .FO הפירמידה,  גובה  וחישוב   ,)O( המשולש 

שמדובר  הרי  ומורכב,  ארוך  בחישוב  שמדובר  העובדה 

בחישוב שהוא שגוי ביחס לסיטואציה הנתונה. 

סיבוב הקובייה, כמו שמודגם באיור ב, מאפשר לזהות את 

NF, בסיסה הוא  גובהה   ,N הגוף כפירמידה שקודקודה 

המשולש ישר הזווית ושווה השוקיים FML. במקרה כזה, 

המשולש  של  )שטחו  מיידי  הוא  הפירמידה  נפח  חישוב 

ומכאן  4 ס"מ,  הוא  גובה הפירמידה  8 סמ"ר,  הוא   MFL
 סמ"ק(.

32
3 שנפחה הוא 

סיכום 

הפרט  בהתנהלות  חשוב  חלק  יש  מרחביים  לכישורים 

בחיי היום-יום. בשנים האחרונות זוהה הקשר הקיים בין 

STEM. בפרט, נמצא  כישורים מרחביים לבין תחומי ה- 

שמבין כל סוגי הכישורים המרחביים, ליכולת לבצע סיבוב 

מנטלי יש את הקשר ההדוק ביותר להצלחה בתחומי ה- 

זה הצגנו פעילויות מסוגים  STEM. לאור זאת, במאמר 
בית  של  הגבוהות  בכיתות  לתלמידים  המיועדות  שונים 

הספר היסודי, שמטרתן לטפח את הכישורים המרחביים 

בקורסים  לשלב  גם  ניתן  אלה  פעילויות  תלמידים.  של 

המיועדים למתכשרים להוראת מתמטיקה. מומלץ ללוות 

למנחים  הקשורות  בשאלות  בדיון  הפעילויות  ביצוע  את 

המתקבלים  הגופים  בין  להבדלים  צורות,  של  שונים 

כתוצאה מפעולת הסיבוב בהתאם למנחים שונים שלהם, 

התמודדות  לצורך  הלומדים  נוקטים  בהן  ולאסטרטגיות 

עם המשימות.  

משימה 6
פירוט הכישורים: 

היכולת  של  החשיבות  את  להדגים  נועדה  זאת  משימה 

שינוי  של  ההשלכות  את  גם  כמו  מנטלי,  סיבוב  לבצע 

ועל  הנתונה  הסיטואציה  זיהוי  על  נתון  מצב  של  המנח 

של  בהקשר  חשיבות  לכך  יש  במיוחד,  הפתרון.  קלות 

התמודדות עם בעיות המופיעות בתכנית הלימודים של 

החטיבה העליונה, שללא שימוש בסיבוב מנטלי עשויות 

להיות ברמת מורכבות גבוהה.

חלק א: 

שלה  המקצועות  שאורך   ABCDEFGH קובייה  נתונה 

הוא 8 ס"מ.

N ,M ,L הם אמצעי המקצועות FG ,FB ,FE, בהתאמה.
מחברים את L ,M ,N )איור א(.

מהו הגוף FNML המתקבל? מהו נפחו?

חלק ב: 

מסובבים את הקובייה הנתונה, כפי שניתן לראות באיור ב.

האם לאחר סיבוב הקובייה, קל יותר לזהות את מאפייניו 

של הגוף FNML ולחשב את נפחו? מדוע?
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 חקירת מתומנים
בסביבה מתוקשבת

פרופ' נח דנא-פיקארד
המרכז האקדמי לב, ירושלים

פרופ' שרה הרשקוביץ
שאנן - המכללה האקדמית הדתית, חיפה
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 Van Laar,( 'ושות Van Laar בתחום זה במאמרם של 

van Deursen, van Dijk, & Haan, 2017(, בו נעשתה 
את  לקטלג  וניסו  מאמרים  בעשרות  מטה-אנליזה 

הכישורים השונים שהוזכרו באופן שיטתי.

איזנברג וזליבנסקי אדן )2019(, מזכירים את אחת הדרכים 

למיון הכישורים הנ”ל, ומבחינים בשלושה היבטים:

חשיבה א.  בעיות,  פתרון  כמו:  קוגניטיביות  מיומנויות 

ביקורתית ויצירתיות.  

מכוונות ב.  שיתופיות,  כמו:  ורגשיים  חברתיים  כישורים 

עצמית, תקשורת, גמישות ועוד... 

בעולם ג.  להתמצאות  הקשורים  ומיומנויות  כישורים 

הדיגיטאלי. 

בבואנו להתייחס ללמידה הכוללת ידע ומיומנויות גם יחד, 

נשקול בחירת נושאים המקדמים התייחסות רב-ממדית 

בתכנים, במיומנויות ובכישורים הנדרשים.

הם  שבהן  בדרכים  ללמד  נוטים  שמורים  לכך  מודעים  אנו 

עצמם למדו )Kennedy, 1999(, אך אנו מאמינים שמורים 

הלמידה  חוויית  את  יחוו  חדשים,  למידה  בתהליכי  שיתנסו 

גם  החדשה  ההוראה  דרך  את  ויאמצו  יתרונותיה,  ואת 

בבחירת נושאי ההוראה וגם בדרכים מתאימות להוראתם.

מתומנים  חקירת   - מתמטי  נושא  בחרנו  זו  בעבודה 

מתוך  רק  נובעת  אינה  החקירה  כאשר  בגיאומטריה, 

)ארכיטקטורה(,  מבנים  מזיהוי  אלא  המתמטיקה 

לפעילות  כרקע  המבנה  של  בהיסטוריה  העמקה  לצד 

המתמטית - כלמידה רב-תחומית. 

המאפשרים  טכנולוגיים  כלים  בעזרת  נעשית  החקירה 

פיתוח כישורים ומיומנויות של פתרון בעיות, חקר, הסקת 

)הכוונה לפיתוח הכישורים הקוגניטיביים,  ועוד  מסקנות 

והמיומנויות הדיגיטאליות(.

נציג מבנה מעניין ואת ההיסטוריה שלו )ארכיטקטורה(, 

ונמשיך  המבנה  את  מורה(  )ברמת  מתמטית  נחקור 

תקציר

תוכנית  לפי  הנלמדים  הנושאים  אחד  הוא  מצולעים 

הלימודים בגיאומטריה במישור, לכן חשוב שכל העוסקים 

את  ילמדו  הוראה,  ופרחי  מורים   - זה  מקצוע  בהוראת 

הנושא החל מהכשרתם הראשונית, ויתנסו בדרכי חקירה 

יכולה  מצולעים  חקירת  הכשרתם.  במהלך  מגוונות 

לעורר עניין רב כאשר מבססים את הלימוד על דוגמאות 

קונקרטיות. במקרה של מתומנים, אנו מציעים פעילויות 

מתמטיות אשר משלבות מערכת של גיאומטריה דינמית 

ניסוח  ותהיות,  ניסויים  המאפשרת  מתוקשבת,  בסביבה 

בניינים  של  קיימות  מפות  בסיס  על  ומדידות  השערות 

ולפרחי  למורים  מאפשרת  זו  בסביבה  העבודה  נבחרים. 

ולפתח מיומנויות למידה, אשר עם הזמן  הוראה לרכוש 

יסייעו להם בפיתוח פעילויות מתאימות לתלמידיהם.

מילות מפתח: 
גיאומטריה, חקר, סביבה מתוקשבת, סביבה טכנולוגית, רב-תחומיות

מבוא

השינויים הגדולים והתכופים במילניום הנוכחי, מעוררים 

לימוד.  ולתחומי  הלמידה  למטרות  באשר  רבות  שאלות 

בנושאים הנ”ל מתפרסמים מסמכי מדיניות וחזון בעולם 

 Benander, 2018, Luckin & Issroff, 2018, OECD,)
 ,2019 ובושריאן,  זוהר  )למשל  ובארץ  ועוד...(   2018
עולים  אלו  במסמכים   .)2019 אדן,  וזליבנסקי  איזנברג 

וטרם נלמדו בבית הספר;  ידע שיש ללמוד  לדיון תחומי 

יש הטוענים שיש חשיבות מרובה למעבר מהוראה של 

הכישורים  את  המציינים  יש  כישורים;  של  להוראה  ידע 

בעולם  הנדרשות  ה-21  המאה  כ”מיומנויות  הנדרשים 

כישורים   ;)Schleicher 2010, 2018( הדיגיטאלי” 

הספרות  של  רחבה  בסקירה  מפורטים  אלו  ומיומנויות 

חקירת מתומנים בסביבה מתוקשבת: 
דוגמה לשילוב תחומי דעת כחלק מלמידת מתמטיקה

נח דנא-פיקארד ושרה הרשקוביץ
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דה מונטה”.

מתומנים  מגדלים  שמונה  עם  שלה  המתומן  העיצוב 

 Lanera,( לנרה  דומניקו  ייחודי.  הוא  המתומנת  והחצר 

2013-2019( ניתח את כל האלמנטים הארכיטקטוניים של 

הטירה. נתייחס כאן רק להיבטים הקשורים לגיאומטריה 

במישור ולפעילות ממוחשבת בעזרת תוכנה לגיאומטריה 

דינמית.

איור 1: 
Castel del Monte הטירה

הגיאומטרית:  צורתה  הוא  זאת  טירה  של  בולט  מאפיין 

משוכלל.  מתומן  היא  הבסיסית  הגיאומטרית  הצורה 

מרכז,  אותו  בעלי  מתומנים  שני  בין  כלוא  הבנוי  החלק 

ובכל פינה בנוי מגדל, גם הוא על בסיס מתומן. איור מס’ 

2 מראה את תוצאות המדידות של הטירה אשר נעשו על 

 Shirmer -ראו איור 2א( ו( Götze :ידי שני מודדים שונים

)ראו איור 2ב(. באיורים אלו רואים את הנקודות הבאות:

שני א.  קירות(,  בין  מרחק  קיר,  )אורך  חלק  אותו  עבור 

המודדים הגיעו למידות שונות.

המפות. ב.  בשתי  החלקים  אותם  בדיוק  נמדדו  לא 

של  המידות  את  מראה   Shirmer מפת  לדוגמה, 

קירות האולמות בצורת טרפז )הממוספרים בספרות 

.)Götze רומיות במפת

המתומנים לא באמת משוכללים.ג. 

האלה  ההבדלים  על  לעמוד  כדי  מחקרים1  נעשו  בעבר 

לציין  אפשר  אלו  הבדלים  להסביר  כדי  סיבותיהם.  ועל 

http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/  .1
page-144-110-6.html. באתר זה מתארים גם את הכלים 

הממוחשבים ואת חישובי הסטיות בין התוצאות

יסודי,  בית-ספר  לתלמידי  המתאימה  המתמטיקה  אל 

והקשר אל תוכנית הלימודים.

אנו ממליצים למורים להעמיק בהתנסות זו, בין אם לצורך 

עיסוק מתמטי מעניין, בדרך של חקירה משולבת שימוש 

זו  בדרך  ללמד  יבחרו  מורים  מורי  אם  ובין  בטכנולוגיה, 

את פרחי ההוראה בבחינת דוגמה לעיסוק במתמטיקה 

מתמטית  חקירה  של  ובדרך  מחד,  רב-תחומי  בהקשר 

מאידך. אם אפשר, מומלץ לעבוד בקבוצות קטנות, כדי 

להתנסות גם בהיבטים של תקשורת עם עמיתים ושיתוף 

בידע )לפיתוח הכישורים החברתיים(. 

חקירה ממוחשבת של בניינים מתומנים

במישור  בגיאומטריה  ממוחשבת  פעילות  מציעים  אנו 

המשלבת רבים מהנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים 

של  ממוחשבת  בחקירה  ומתמקדת  הוראה  פרחי  של 

בניינים מתומנים.

מורים בפועל יוכלו להרכיב בעצמם פעילויות דומות על 

בהתאם  מלמדים,  שהם  הנושאים  את  להמחיש  מנת 

לגיל תלמידיהם והדרישות של תוכנית הלימודים. מחברי 

מאמר זה התנסו בפעילויות דומות עם פרחי הוראה, על 

בסיס חקר בניין אחר )הרשקוביץ ודנא-פיקארד, 2019(.

רבים  ומלווה  זו,  לעבודה  המצטרף  נוסף  מעניין  נושא 

תחומים  בהרבה  ובהוראתה  במתמטיקה  מהעוסקים 

נושא  הוא  בטבע  הזה  היחס  הופעת  הזהב.  יחס  הוא 

ידוע המוסבר באתרי אינטרנט רבים ובספריות המלאות 

ספרים בנושא. נרחיב את העבודה אל הנקודה היהודית 

המתוארת גם במאמרים של דנא-פיקארד )2017, 2020( 

של  השלישי  בחלק  נתאר  אשר  בפעילות  נעסוק  ובה 

הפרק הנוכחי.

חקר טירה איטלקית מימי הביניים – דרך ראשונה

 Castel del הנקראת  הביניים,  מימי  בטירה  נתבונן 

 .)1 מס’  איור  ראו  ההר,  מבצר  או  ההר  )טירת   Monte
הטירה ממוקמת באזור פוליה )Puglia( שבדרום מזרח 

איטליה. יש הטוענים שהיא הוקמה בינואר 1240 כשציווה 

על  הקדושה,  הרומית  האימפריה  קיסר  השני,  פרידריך 

הקמתה של מצודה בכדי להגן על כנסיית “סנקטה מריה 

http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/page-144-110-6.html
http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/page-144-110-6.html
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איור 3: 
GeoGebra ניסויים עם התוכנה

לפעילות  בסיס  היוותה  הזאת  הטירה  זאת,  עם 

משוכללים.  מתומנים  בנושא  ממוחשבת   בגיאומטריה 

על סמך הנתונים באיור 2 ובאיור 3, ועל בסיס ה”אמונה” 

 3 באיור  רומיות  בספרות  הממוספרים  האולמות  שכל 

טרפזי  הם  שהאולמות  שיערנו  המידות,  אותן  בעלי  הם 

הזהב.  ליחס  שווה  הטרפז  בסיסי  בין  היחס  דהיינו  זהב, 

  b ו-   a מספרים  שני  בין  היחס  הוא  הזהב  שיחס  נזכיר 

 φ היוונית  באות  מסומן  הזה  היחס   .
a a b
b a

+
= ש-  כך 

בהמשך,   .φ = 1+ 5
2  ≈ 1.618033988 ש-  להראות  וקל 

 ,GeoGebra המספר הזה יופיע בפעילויות עם התוכנה

עם פחות ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

בבנייה  לאסתטיקה  כקריטריון  נחשב   ,)φ( הזה  היחס 

בהרבה  גם  מופיע  הוא  רק.  לא  אבל  הקלאסית,  היוונית 

פרטי יודאיקה )דנא-פיקארד, 2017, 2020(.

עם  הבנייה  שלבי  את  נתאר  המבנה  את  לחקור  כדי 

)לקוראים   :)4 איור  )ראו  כדלהלן3  גאוגברה  התוכנה 

המתעניינים, הוספנו קישורים לפעילויות הגאוגברה, כך 

שיוכלו להתנסות בעצמם(.

צירי המערכת והשריג ברקע אינם הכרחיים, כיוון שמשתמשים בתכונות   .3
של הנדסת המישור ולא של הנדסה אנליטית. השארנו את השריג למען 

הנוחות בלבד.

בימי  התבצעה  אשר  מסיבית  אבן  בבניית  שמדובר  רק 

הביניים. באותה תקופה כלי המדידה לא היו מדויקים כמו 

השימוש במד-לייזר הקיים ומוכר בימינו.

כדי לחקור את המבנה השתמשנו במפות אחרות שלא 

 GeoGebra2 הכילו מספרים, כתמונת רקע לפעילות עם

)תוכנה לחקירה מתמטית דינמית( וכך התגלו ההבדלים 

והסטיות.

איור 2: 
מידות הטירה 

Götze א. לפיShirmer ב. לפי

תוכנת  עם  שנעשו  מהניסויים  חלק  מראה   3 מס’  איור 

GeoGebra ובולטות בו הסטיות ממתומנים משוכללים. 
המתומנים  במספרים,  להתעמק  ובלי  ראשון  במבט 

הניסויים  כך  ואחר  המדידות  אבל  משוכללים,  נראים 

בעזרת התוכנה מראים אחרת. יש לציין שלמרות האמונה 

אנו  מדויקת.  תמיד  לא  ממוחשבת  עבודה  גם  הנפוצה, 

מתכוונים לאחת מהתופעות הבאות:

מצד אחד, יתכן שתכונות קיימות לא מופיעות על המסך. 

Kidron & Dana-( נחקר עבור עקומות במישור  הדבר 

 Picard, 2006; Dana-Picard, Kidron & Zeitoun
 Zeitoun( ועבור משטחים במרחב התלת-מימדי  )2008

.)& Dana-Picard, 2010
מצד שני, יתכן שדבר המופיע על המסך לא קיים בפועל. 

מראה”  “כאילו  פונקציה  של  גרף  שרטוט  לדוגמה, 

רק מחברת  בעצם התוכנה  כאשר  אנכית,  אסימפטוטה 

Dana- המסך.  לגבולות  מחוץ  הנמצאות  נקודות  שתי 

(2000( התייחסו לאילוצים   Trouche ו-   )2007)  Picard
של החומרה ושל התוכנה המראים את הבעיות הנ”ל.

https://www.geogebra.org/?lang=en  .2

https://www.geogebra.org/?lang=en
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איור 5: 
הנחיות בלי מילים לבניית מפת הטירה4

את שלבי הבנייה עם התוכנה אפשר לראות באיור 6 שלהלן.

החיתוך ז.  נקודת   .IJ ו-    GH הישרים  את  משרטטים 

.R שלהם מסומנת באות

מסומנת ח.   NM ו-   GH הישרים  של  החיתוך  נקודת 

 R’ מומלץ לבדוק בעזרת התוכנה שהנקודה .R’ באות

 ,GH מבעד לאנך האמצעי של R -היא הסימטרית ל

 .O העובר דרך מרכז המתומנים

ולבדוק ט.   RR’ST המלבן  את  עכשיו  להשלים  קל 

ממדי  שיחס  דהיינו  זהב,  מלבן  הוא  הזה  שהמלבן 

המלבן הוא מספר הזהב φ )הבדיקה מופיעה בחישוב 

היחס o, ראו איור 6(.

מקבילים י.  ישרים  נעביר  הזה  המלבן  קודקודי  דרך 

לצלעות המתומנים שעדיין לא התייחסנו אליהן. 

איור 6: 
5GeoGebra המשך הבנייה עם התוכנה

 https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottago-  4.
 ni-e-sezione-aurea.html

https://www.geogebra.org/m/ffkc6asn :יישומון גאוגברה  .5

איור 4: 
תחילת בניית המפה של הטירה

.φ = 1+ 5
2 ראשית, מומלץ להגדיר בתחילת המשימה את 

ל- א.  שווה  הצלע  שאורך  משוכלל  מתומן  נשרטט 

הוא  והמתומן   ,AB היא  ההתחלתית  הצלע   .1

.ABCDEFGH
נמצא את מרכז המתומן. הוא יסומן באות O.ב. 

נשרטט את המשולש OAB. ג. 

ל- ד.  שווה  ורדיוסו   O בנקודה  שמרכזו  מעגל  נצייר 

לחשב  רוצים  לא  אם  אפילו  אפשרי  זה   .1φ  • OB
OB. שימוש בכפתור  על מנת  ערך מפורש של 

תשובה  ייתן  ורדיוס,  מרכז  בהינתן  מעגל  לשרטט 

φ שהוגדר  ייעשה שימוש במשתנה  מדויקת כאשר 

כאן  מקורב,  ערך  יופיע  האלגברי  בחלון  בתחילה. 

1.62 )כיוון שבאופציות מוגדר כרגע שהקירובים הם 

עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית(.

נקודות החיתוך של המעגל הזה עם שוקי המשולש ה. 

OAB מסומנות ב- I ו- J בהתאמה. עפ”י משפט תלס 
. AB

IJ = φ מתקיים 

נשאר לצייר מתומן משוכלל שצלע הבסיס שלו היא ו. 

IJ. שני המתומנים המשוכללים מתארים את הקירות 
של החלק הבנוי המרכזי של הטירה.

 ,ABCDEFGH ששרטטנו  הראשון  המתומן  בעצם 

מסמן את הקיר הפנימי של החומה החיצונית; והמתומן 

הפנימית  החומה  של  הפנימי  הקיר  הוא   IJKLMNPQ
3(; דהיינו שניהם פונים פנימה אל  )התבוננו שוב באיור 

תוך האולמות הבנויים. על מנת לשרטט את העובי של 

החומות, אפשר להשתמש במידות מאחד הציורים באיור 

דיוקים  אי  יש  האמיתית  שבבנייה  הערנו  כבר  )אבל   ,2

התיאורטי  המודל  בבניית  להמשיך  מנת  על  וסטיות(. 

שלנו, נשתמש באיור 5, המשמש כהוכחה בלי מילים. 

https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottagoni-e-sezione-aurea.html
https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottagoni-e-sezione-aurea.html
https://www.geogebra.org/m/ffkc6asn
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חקר אותה הטירה – דרך שנייה 

שלב מרכזי בבנייה לעיל היה שימוש במשפט תלס )שלב 

ה’ - ראו איור 4(. המשפט הזה הוא משפט חשוב בתוכנית 

הלימודים בחטיבה העליונה. 

אנו מניחים שהמתנסים בפעילות יעלו רעיון זה, יחד עם 

בניית  של  הראשונים  השלבים  את  לבצע  אפשר  זאת, 

הנוכחית  בדרך  תלס.  במשפט  שימוש  בלי  השרטוט 

מערכת  את  גם  אלא  השריג  את  רק  לא  ברקע  נשאיר 

הצירים, כי יהיה בה שימוש )שלב ג’ להלן(.

.א.  כפי שהצענו לעיל, מגדירים את 

מציירים שני מעגלים בעלי מרכז משותף ורדיוסים 1 ב. 

ו- φ בהתאמה.

של ג.  הזוויות  חוצי  את  מציירים  הכפתור   בעזרת 

מערכת הצירים.

צירי המערכת ד.  נקודות החיתוך של המעגל החיצון עם 

ועם שני הישרים שהגדרנו בשלב ג’ הן הקודקודים של 

מתומן משוכלל. כנ”ל לגבי המעגל הפנימי. ראו איור 98.

איור 8: 
ציור שני המתומנים המרכזיים10

מכאן יכולים להמשיך לפי שלבי הדרך הראשונה. ה. 

סימונים  נושאות שני   8 באיור  נקודות  לב שמספר  ישים  הקורא   .9
)לדוגמא T ו- H, וגם D ו- L ועוד(. הדבר מאשר אקספרימנטאלית 
שאכן קודקודי המתומנים המשוכללים שנבנו הם נקודות החיתוך 

של המעגלים עם הצירים וחוצי הזוויות שלהם. 
 https://www.geogebra.org/m/ts9w4pge  :יישומון גאוגברה  .10

להמשך הבנייה, אפשר לבחור לעבוד באחת הדרכים הבאות:

 	.EF לעבוד לפי אותם השלבים על בסיס הצלע

 	 ,GF של  האמצעי  לאנך  מבעד  בשיקוף  להשתמש 

.O העובר גם הוא דרך

 .UU’R“R“’ בעזרת שיקופים נוספים מקבלים את המלבן

הזה  המלבן  של  שהקודקודים  התוכנה  עם  לבדוק  קל 

צלעות  את  הנושאים  ישרים  של  החיתוך  נקודות  הם 

המתומנים )איור 7(.

הוא יא.   UU’R“R“’ שהמלבן  בודקים  התוכנה  בעזרת 

 RR’ST המלבן  של  התמונה  הוא  בעצם  זהב.  מלבן 

.O 90 מסביב לנקודהo -בסיבוב ב

את  לצייר  עכשיו  ניתן  ממוחשבות,  בניות  באמצעות 

ואת  הראשי  הבניין  שבפינות  המתומניים6  הצריחים 

באותן  בשימוש  מדובר  בפועל  הפנימית.  החומה  עובי 

הטרנספורמציות המתמטיות שהשתמשנו לעיל ואיור 7 

שלהלן מראה את התוצאה7. 

איור 7: 
המפה הכמעט סופית של הטירה8

הערה: לא ציירנו את עובי החומה הפנימית כיוון שהנתון 

של  המיוחדות  הפרופורציות  לחקר  רלוונטי  לא  הזה 

הבניין בהקשר ליחס הזהב. מאותה סיבה לא התייחסנו 

לאלמנטים פנימיים המופיעים באיורים 1 ו- 2, דהיינו חדרי 

מדרגות וכדומה. 

באופן  מתומנים  לצייר  מנת  על  בכפתור   להשתמש  מציעים  אנו   .6
אוטומטי

שימו לב שהעלמנו את רוב בניות העזר, בעזרת לחיצה על כפתור ימני   .7
.show object ובחירת

 https://www.geogebra.org/m/pdggt3ed :יישומון גאוגברה  .8

https://www.geogebra.org/m/ts9w4pge
https://www.geogebra.org/m/pdggt3ed
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10 מראה את הכיפה )הנקודה העליונה ביותר, 	  איור 

במרכז, שנמצאת בגובה 25 מ’ מעל הקרקע(, במבט 

מאולם התפילה )עזרת גברים(. המתומנים בתמונה 

הם  במציאות  אבל  מישור,  באותו  הם  כאילו  נראים 

בית  רצפת  שונים מעל  בגבהים  במישורים,  נמצאים 

הכנסת12.

איור 10: 
כיפת בית הכנסת רומבאך, צילום במאונך מקרקע אולם 

התפילה13.

בעזרת  המתומנים  בדיקת  של  תוצאה  מראה   11 איור 

התוכנה GeoGebra. השרטוטים שהבאנו הם מתקופת 

לעיל,  הסברנו  מדויקים.  די  ונראים  הכנסת,  בית  בניית 

בפרק זה שגם לחומרה גם לתוכנה יש אילוצים היוצרים 

אלמנטים  של  )בהופעה  המתמטית  מהאמת  סטייה 

מסוימים או באי-הופעתם(. כאן האילוץ הוא במקום אחר: 

היד  ידי  על  נעשית  למכונה  האדם  בין  האינטראקציה 

והעכבר. דיוק המיקום של הנקודות תלוי בדיוק תנועות 

היד, ולא רק. ככל שהציור על המסך קטן יותר, הדיוק של 

לחיצת כפתור על פיקסל מסוים )ולא על פיקסל שלידו( 

קשה יותר. ראוי איפה להגדיל את הציור באופן מירבי על 

מנת שבדיקת הנקודות ואורך הקטעים תהיה טובה יותר. 

מנת  על  נפרדות  בדיקות  מספר  לבצע  כדאי  לפעמים 

לברר את איכות התוצאות. 

קשורים  הקישוטים  מן  והרבה  הארכיטקטוניים,  האלמנטים  מן  הרבה   .12
לאיברים הראשוניים של סדרת פיבונצ’י. מחברי מאמר זה בדקו ומצאו 
נושא  )וזה  הבולט   8 המספר  את  נזכיר  כדוגמאות   .31 עד  כולם,  את 
המאמר הנוכחי(, ונזכיר גם שכל קשת בין עמודים עשויה מ- 31 קשתות 

קטנות. ראו איור 10.
קרדיט: נח דנא-פיקארד.  .13

חקר בית כנסת הונגרי מהמאה ה- 19

בין  אינטגרטיבית  ללמידה  נוספת  דוגמה  אנחנו מציעים 

התרבות  בסיס  על  ומתמטיקה  ארכיאולוגיה  היסטוריה, 

 .)Dana-Picard & Hershkovitz, 2018) היהודית 

אפשר לבנות פעילות דומה על בסיס בית כנסת שנבנה 

)איור  היום  הונגריה  בירת  בודפשט,  בעיר   19 ה-  במאה 

עשה  שהאדריכל  ונראה  פשוטה,  לא  צורה  למגרש   .)9

בו שימוש מירבי. החלק העיקרי הוא בית הכנסת והחלק 

ודירה  כיתות  בניין של  הוא  זווית  ישר  כמו טרפז  הנראה 

עבור רב הקהילה. בית הכנסת ברחוב רומבאך נבנה על 

בסיס מתומן משוכלל, אבל זה לא נראה מהרחוב.

איור 9: 
מיפוי בית הכנסת רומבאך11

               א                            ב                               ג

הקירות החיצוניים של אולם התפילה מהווים מתומן 	 

משוכלל, פרט לפתח הכניסה מהרחוב ונישה בדיוק 

את  מכיל  אשר  הקודש  לארון  המיועד  המקום  מול 

ספרי התורה )איור 9ג(.

בעמודים, 	  נתמכת  שמעל  בקומה  הנשים  עזרת 

פרט  משוכלל,  מתומן  בצורת  הוא  שלה  והמעקה 

ארון הקודש  הנישה של  לצלע אחת המשאירה את 

9ב מראה את העמודים )אלה  פתוחה למעלה. איור 

הנקודות שהן קודקודי מתומן שאיננו מצויר( ואיור 9א 

מראה את המעקה של עזרת נשים.

אבל  באינטרנט,  רומבאך  הכנסת  בית  של  המפות  את  למצוא  ניתן   .11
ברצוננו להודות כאן לאדריכל Kőnig Tamás מבודפשט, האחראי על 
זיכה אותנו בהרצאה מרתקת על  הבנייה מחדש של בית הכנסת. הוא 
בית הכנסת רומבאך ועל בית הכנסת של העיר סיגד, והעמיד לרשותנו 
תולדות  את  לנו  סיפר  גם  הוא  תמונות.  והרבה  מדידות  עם  תרשימים 

הבניין לאורך התקופות השונות והקשות שהיו ליהודי אירופה.
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תכונות המושגים והקשרים ביניהם” )עמ’ 14(.

את כל אלה יכולנו למצוא בנושא ובפעילות שהצגנו לעיל.

נוכל לזהות את   - בו  לנושא שעסקנו  יותר ספציפי  ובאופן 

ההיכרות עם מצולעים )החל מכיתה א( למרות שאת סוגי 

המצולעים השונים ובמיוחד המשוכללים יפגשו התלמידים 

החל  אורך,  מדידות  עם  מתמודדים  התלמידים  ה.  בכיתה 

מכיתה א, ושוב באופן יותר ספציפי ומדויק החל מכיתה ג. 

התלמידים עורכים היכרות עם גופים החל מכיתה א, אולם 

ההתייחסות היותר ספציפית תתחיל בכיתה ד. ואם נתמקד 

גם בחישוב יחסים הרי שנושא זה יימצא בכיתה ו.

בעבודה  איתה  שהתמודדנו  החקירה  בסיס  על  ועדיין, 

למשל:  כמו  ממנה  חלקים  לתלמידינו  להציע  נוכל  זו 

בניית דגם של המבנה החל מכיתה ד, וחקירת הממדים 

והיחסים ביניהם בכיתה ו. לחילופין, כבר מכיתה א, אפשר 

בסביבתם,  מעניינים  מבנים  לזהות  לתלמידים  להציע 

אותו,  לצייר  המבנה,  בתפקיד  ו/או  במקור  להתעניין 

לבנות דגם שלו, ולהתנסות במבט רב-ממדי על העולם 

זה  )במקרה  מתמטיים  היבטים  ועל  מחד  אותם  הסובב 

ויבינו  גיאומטריים( של הסובב אותם מאידך ובכך ילמדו 

על תרומת המתמטיקה להבנת העולם שמסביבנו. 

דיון ומסקנות

אנו  זה  במאמר  שהראינו  הפעילויות  של  המאפיינים  בין 

מבקשים לציין במיוחד את ההיבטים האלה:

מתבצעת א.  הבנייה  האיטלקית,  הטירה  של  במקרה 

להתחיל  יותר  קל  קרובות,  לעיתים  החוץ.  אל  מהפנים 

ולבנות  הגיאומטרית  הצורה  של  החיצוני  מהחלק 

עבודה  תוכנית  לבנות  וקשה  הפנימיים  החלקים  את 

פגשנו  זה  בנייה  לכיוון  דומה  תהליך  החוצה.  מהפנים 

בפועל,  מורים  עם  וגם  הוראה  פרחי  עם  גם  לדוגמה, 

שרפינסקי15.  פירמידת  את  לבנות  בקשנו  כאשר 

קל:  הוא  פנימה  מהחוץ  שרפינסקי  משולש  של  ציור 

משרטטים את המשולש “הגדול” הנתון ומחלקים את 

הצלעות. כך מציירים משולשים קטנים יותר וממשיכים 

הלאה באותה שיטה. כאשר מבקשים לבנות פירמידת 

שרפינסקי )איור 12( “מלא כלום”, פוגשים בעיה כפולה: 

ראיה תלת-ממדית ואפשרות לדמות את מה שרוצים. 

https://www.hamichlol.org.il/  .15משולש שרפינסקי

איור 11: 
בדיקת המתומנים14

הקשר ללימודי מתמטיקה בבית הספר 
היסודי

נבחן, מהם המושגים והרעיונות המתמטיים הבאים לידי 

ביטוי בעבודה זו, המתאימים לבית הספר היסודי? והיכן 

הם מצויים בתוכנית הלימודים?

הלימודים  בתוכנית  הלימודים.  תוכנית  את  תחילה  נבחן 

(2006( מתחילים בדגש על מטרות לימודי הגיאומטריה: 

פיתוח  הם:  הגיאומטריה  בלימודי  העיקריים  “הדגשים 

תפיסה חזותית במישור ובמרחב, ... פיתוח דרכי חשיבה 

בפירוט  האנושית”.  מהתרבות  כחלק  ייחודיות...  וחקירה 

הכישורים מרחיבים אל “חקירת צורות וגופים גיאומטריים 

עשירים...  חזותיים  דימויים  יצירת  עידוד  ותכונותיהם, 

הקשר  טיפוח  לוגיים....  קשרים  של  זיהוי  יכולת  פיתוח 

והתופעות  העצמים  לבין  הנלמדים  והגופים  הצורות  בין 

שבסביבתם של התלמידים” )עמ’ 8(.

בהמשך הפירוט של תוכנית הלימודים אפשר למצוא גם את 

“המטרות הגדולות” )Big Ideas( של לימודי המתמטיקה 

ייצוג מצבים   ,)11 )עמ’  כמו התמודדות עם משימות חקר 

בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים )עמ’ 13(, “הבנת 

 https://www.geogebra.org/m/jarbec6v  :ראו את היישומון  .14

https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.geogebra.org/m/jarbec6v
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בטכנולוגיה  שימוש  תוך  הנלוות,  והמיומנויות  רכשו, 

דינמית(  לגיאומטריה  תוכנה  עם  הנוכחית  )בדוגמה 

כחלק אינטגרלי של בניית הידע המתמטי החדש שלהם 

 .)Artigue, 2002)

מקורות

התאמת 	   .)2019( ע.  אדן,  זליבנסקי  א.,  איזנברג, 

מערכת החינוך למאה ה-21, מסמך מדיניות, המכון 

https://www.idi.org.il/ לדמוקרטיה.  הישראלי 

media/10667/hurvitz2018_labor-market_
adjusting-the-education-system-to-the-21st-
century-eli-eisenberg-omer-selivansky_

summary.pdf
על 	   – וחסד  יופי  ארנבות,   .)2017( נ.  דנא-פיקארד, 

בטבע,  הנעלמה  היד  ואסתטיקה:  מתמטיקה 

)עורכים: נח ד-פ וגיל מורלי(, לדעת בארץ דרכך א’. 

מרכז אקדמי לב וספריית בית אל, ירושלים תשע”ז, 

עמ’ 69-96.

אסתטיקה 	  מתמטיקה,  על   :)2020( נ.  דנא-פיקארד, 

ויזואלית ואסתטיקה שימעית: היד הנעלמה בטבע ב’, 

)עורכים: נח ד-פ וגיל מורלי(, לדעת בארץ דרכך ב’. 

מרכז אקדמי לב וספריית בית אל, ירושלים תש”פ.

היבטים 	   .)2019( נ.  דנא-פיקארד  ש.,  הרשקוביץ 

גיאומטריים באתרים יהודיים: חקירה באמצעות סביבה 

גאומטרית אינטראקטיבית. מחקר ועיון בחינוך מתמטי 

https://www.shaanan.ac.il/wp-content/ .28-33 ,7

uploads/2019/07/7-hrshkovitzpikard.pdf
)2019(. “ועדת מומחים לנושא 	  זוהר, ע. בושריאן, ע. 

“התאמת תכנית הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה- 

21”, יוזמה  - מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים. 

משרד החינוך )2006(, תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

תשס”ו.   – ירושלים  המגזרים,  בכל  א-ו   לכיתות 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_
Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf

• Artigue, M. (2002). Learning Mathematics 
in a CAS Environment: The Genesis of a 

איור 12: 
פירמידת שרפינסקי16

לבצע ב.  מאפשרות  זו  בעבודה  שתיארנו  הפעילויות 

אשר  שונים  מתמטיים  נושאים  של  אינטגרציה 

ולפעמים  המישור  בהנדסת  בקורס  נלמדים 

התוכנה  אמנם  המישור.  בטרנספורמציות  בקורס 

לקואורדינטות  הגיאומטריים  הנתונים  את  מתרגמת 

שימוש.  בהן  ואין  כמעט  כאן  אבל  ולמשוואות, 

של  האנליטי  בייצוג  המשתמש  היחיד  היישום 

היחסים  בדיקת  הוא  הגיאומטריים  האובייקטים 

שהרי  הזהב  יחס  והופעת  המצולעים  אורכי  בין 

הוא הנותן את המוטיבציה לכל התרגיל.   היחס הזה 

היא לקשר  זו  עבודה  כפי שתיארנו, המוטיבציה של 

בין המתמטיקה לבין תחומי עניין נוספים, במקרה זה 

היסטוריה וארכיטקטורה.

אם נתייחס לאפשרויות העבודה עם תלמידינו, נוכל ג. 

ליישם חלק מהאלמנטים החל מגיל צעיר, ואם נרצה 

טכנולוגיה  משולב  בפרויקט  לשלבם  נוכל  להעמיק 

בכיתה ו. 

כמודל ד.  לשמש  יכולה  זו  בעבודה  שהוצגה  החקירה 

שבין  הקשר  על  שמבוססים  נוספים,  לפרויקטים 

המתמטיקה למציאות.

בחינוך  הטבעי  מקומן  את  מוצאות  הנ”ל  הפעילויות 

מתמטי בסביבה מתוקשבת. הן תלמידים והן סטודנטים 

שכבר  הידע  את  בודקים  או  חדש  מתמטי  ידע  רוכשים 

https://upload.wikimedia.org/wikipe- :התמונה נלקחה מתוך  .16
dia/commons/2/29/Sierpinski_pyramid.jpg

https://www.idi.org.il/media/10667/hurvitz2018_labor-market_adjusting-the-education-system-to-the-21st-century-eli-eisenberg-omer-selivansky_summary.pdf
https://www.idi.org.il/media/10667/hurvitz2018_labor-market_adjusting-the-education-system-to-the-21st-century-eli-eisenberg-omer-selivansky_summary.pdf
https://www.idi.org.il/media/10667/hurvitz2018_labor-market_adjusting-the-education-system-to-the-21st-century-eli-eisenberg-omer-selivansky_summary.pdf
https://www.idi.org.il/media/10667/hurvitz2018_labor-market_adjusting-the-education-system-to-the-21st-century-eli-eisenberg-omer-selivansky_summary.pdf
https://www.idi.org.il/media/10667/hurvitz2018_labor-market_adjusting-the-education-system-to-the-21st-century-eli-eisenberg-omer-selivansky_summary.pdf
https://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/07/7-hrshkovitzpikard.pdf
https://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/07/7-hrshkovitzpikard.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sierpinski_pyramid.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sierpinski_pyramid.jpg
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  מורים לגיאומטריה 
 בבית הספר היסודי 

לומדים מספרות מקצועית, 
תיאורטית ויישומית

ד”ר תקוה עובדיה
 מרצה להוראת מתמטיקה

במכללת אורנים ומכללת ירושלים

איריס פרץ
 מורה ומדריכה למתמטיקה בבית הספר היסודי

בוגרת תואר שני בהוראת מתמטיקה ממכללת אורנים
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וכולל תובנות חדשות מכלילות של המורים המשתתפים על 

היבט הלמידה מספרות מקצועית.

התפתחות ידע גיאומטרי של מורים

של  המודל  הוא  מורה  ידע  לפיתוח  הידועים  המודלים  אחד 

התוכן  בידע  המתמקד   )Shulman, 1986; 1987( שולמן 

לסוגיו לעומת הידע הפדגוגי לסוגיו, והקשר שבין שניהם לבין 

הידע של תוכנית הלימודים ויישומה. המודל הורחב בעשרים 

השנים האחרונות בהיבטים רבים כפי שמראה הדגם המוצג 

 Ball, Thames & 1. באיור זה שפותח על-ידי  להלן באיור 

Phelps (2008( מתוארים סוגי הידע של המורים הן בתחום 
התוכני מתמטי, הן בתחום הפדגוגי מתמטי וגם בתחום של 

הבנת תוכנית הלימודים והתאמתה לכיתת הלימוד. התרשים 

כולל תוספות שהוסיפו חוקרים כמו “ידע אופק”, שזהו הידע 

שצריך להיות למורים כדי לנהל כיתה שתתפתח להיות כיתה 

לומדת, ושהלומדים בה יהיו בעלי ידע הולם.

במאמר הנוכחי נדגיש ונחדש את המשמעות של ידע נוסף 

בתחום  מקצועית  מספרות  רעיונות  יישום  של  ידע  שהוא 

הגיאומטריה בכל אחד מהמרכיבים המוצגים במודל.

איור 1: 
תחומים של ידע מתמטי להוראה

(2008) Ball, Thames & Phelps

Subject Matter                            Pedagogical MatterKnowledge                                 Knowledge

Common 
Content 

Knowledge 
(CCK) 

Specialized 
Content 
Knowledge 
(SCK)

Knowledge
of Content 
and 
Student 
(KCS) Knowledge  

of Content 
and 
Curriculum 
(KCC)

Horizon 
Content 

Knowledge
(HCK)

Knowledge  
of Content 
and 
Teaching 
(KCT)

תקציר

החשיבה  בהתפתחות  עוסק  להלן  המתואר  המחקר 

הגיאומטרית של מורים בבית הספר היסודי בעקבות סדנה 

במחקר  הוראתה.  ודרכי  גיאומטריה  בלמידת  ממוקדת 

הנוכחי התמקדנו בהיבט אחד של הממצאים, המתייחס 

ללמידה מספרות תיאורטית ויישומית בגיאומטריה. מטרות 

המורים  של  הגיאומטרי  הידע  את  להעשיר  היו  הסדנה 

יכולת  בהיבטים: התוכני, התיאורטי והדידקטי ולקדם את 

המורים ללמד ולפתח תובנה גיאומטרית מושגית עשירה של 

תלמידים בבית הספר היסודי. התהליך נחקר בשני היבטים: 

של . 1 הגיאומטרית  והתפיסה  ההמשגה  התפתחות 

המורים בסדנה; 

כיצד יישמו המורים בכיתותיהם את הנלמד בסדנה.. 2

הנבדקים במחקר הם שמונה מורים למתמטיקה, המלמדים 

בפועל גיאומטריה בשכבות גיל שונות בבית-הספר היסודי. 

הנתונים נאספו באמצעות: הסרטת המפגשים, יומן חוקרת, 

שאלון סיכום סדנה, תצפית בשיעורים של המורים בתקופת 

הסדנה, ותצפית שנתיים לאחר ההשתתפות בה. 

רקע למחקר

כחלק  מתמטיקה.  כרכזת  )איריס(  עבדתי   2016 בשנת 

מתהליך הלמידה לקראת עריכת המחקר  הנוכחי, המנחה 

שלי ואני למדנו לעומק, את נתוני המיצ”ב של בית הספר בו 

הייתי גם מורה ומנחת מורים. גילינו כי נתוני המיצ”ב בבית 

הספר בנושא הגיאומטריה בארבע השנים שחלפו, חלשים 

מתמשכת  סדנה  בניית  על  החלטנו  מכך,  כתוצאה  מאוד. 

צוות  עם  בשיחה  ההוראה.  לצוות  מקצועית  להתפתחות 

הנתונים,  באמצעות  המציאות  את  שיקפנו  ההוראה 

שתלּווה  בגיאומטריה  למידה  סדנת  להעביר  והחלטנו 

הגיאומטרית,  התפיסה  בהתפתחות  המתמקד  במחקר 

והתפתחות התפיסות המקצועיות של צוות המורים בתחום 

הסדנה  נתוני  של  עיבוד  מציג  להלן  המאמר  הגיאומטריה. 

 מורים לגיאומטריה בבית הספר היסודי 
לומדים מספרות מקצועית, תיאורטית ויישומית 

תקוה עובדיה ואיריס פרץ

המחקר בוצע במסגרת כתיבת עבודת גמר מחקרית, בלימודי תואר שני להוראת מתמטיקה, במכללת אורנים )כחלק מחובות הלימודים(. המאמר 
הנוכחי הוא עיבוד וניתוח מחדש של הנתונים שנאספו במחקר.
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54 מהמורים. נמצא כי חל  עבודות של תלמידים, רק ל- 

שינוי משמעותי בידע התוכן הגיאומטרי בקבוצת המורים 

 Taylor, Roth,( שקיבלה הדרכה נוספת. טיילור ושותפיו

השפעה  בדקו   )Wilson, Stuhlsatz & Tipton, 2017
על  המורים  של  מקצועי  לפיתוח  התערבות  תוכנית  של 

בתי-ספר   77 מתוך  בתי-ספר   42 ב-  התלמידים.  ידע 

למעורבות  הזדמנויות  למורים  שסיפקה  תוכנית  ניתנה 

וללמידה  הנלמדים,  הנושאים  עם  ומתמשכת  עמוקה 

חווייתית ורלוונטית להקשר ההוראה שלהם. בבדיקת ידע 

התוכן של התלמידים נמצא, כי תלמידים אשר למדו עם 

מורים שהשתתפו בתוכנית הגיעו להישגים גבוהים יותר 

מעמיתיהם שלמדו עם מורים שלא השתתפו בתוכנית.

בנוסף לתוכניות התערבות המפתחות סוגי ידע באמצעות 

שיתופית  עבודה  על  ממליצים  רבים  חוקרים  התכנים, 

ולמידת עמיתים תוך כדי התוכנית. 

 Moss, Hawes, Naqvi  & Caswell,( ושותפיו  מוס 

היפני  השיעור  של  המודל  התאמת  את  בדקו   ,)2015
ההוראה  בשנות  והלמידה  ההוראה  את  לשפר  מנת  על 

ארבעה  יושמו  שלהם  במודל  המורה.  של  הראשונות 

חיזוק  למורים,  שהועבר  נרחב  גיאומטרי  ידע  דגשים: 

תפיסת המורים לגבי יכולות מתמטיות של ילדים צעירים, 

לחשיבות  מורים  בקרב  והמודעות  המחויבות  הגברת 

אחרים.  מחנכים  עבור  חדשנות  ויצירת  הגיאומטריה 

התוצאות הראו כי המורים שעבדו יחד על פי המודל, תמכו 

אחד בשני וגילו עניין ומחויבות להוראת הגיאומטריה. 

 Mohr-Schroeder,) במחקרם של מוהר-שרודר ושותפיו

 Ronau, Peters, Lee, & Bush, 2017(, נבדקו מורים 
כי הציונים של התלמידים  זה נמצא  ותלמידים. במחקר 

היו גבוהים יותר בקרב מורים לגיאומטריה עם יותר שנות 

התערבות,  בתוכניות  שהשתתפו  מורים  בהוראה,  ניסיון 

ומורים בעלי תארים מתקדמים. 

המחקרים מראים כי תוכניות התערבות ממוקדות נושאים 

גיאומטריים, הובילו לשיפור ידע התוכן וידע ההוראה של 

המורים בנושאים אלו, גם בזכות העבודה השיתופית עם 

כי מורים שהשתתפו בתוכניות  העמיתים. בנוסף, נמצא 

התערבות שיפרו את  הישגי תלמידיהם. 

במחקר הנוכחי נציג היבט של למידה ממאמרי תיאוריה, 

של  מקצועית  להתפתחות  בתוכנית  ופרקטיקה  מחקר 

גיאומטריה  הוראת  כי  הוסק   )2000)  Jones של  בדו”ח 

זה  וידע  בגיאומטריה,  המורים  של  בידע  תלויה  מוצלחת 

ועמיתיו  ממרלה  מקצועי.  לקידום  בתוכניות  מתפתח 

(Mammarella, Giofrè & Caviola, 2017( בצעו סקירה 

בגיאומטריה  מקצועית  התפתחות  בתחום  מחקרים  של 

ומצאו כי מורים צריכים לחוות השתלמות שבה הם יפתרו 

חווייתם  דרך  ויבינו  תלמידים,  כמו  גיאומטריות  בעיות 

הנדרשת  הגיאומטרית  התפיסה  התפתחות  את  האישית 

בכל גיל, בהתאם לתוכנית הלימודים במדינתם )ממצא זה 

 Swafford, Jones & Thornton, הוצג גם במחקר של: 

1997(. מחקרים נוספים בתחום הוראת הגיאומטריה הגיעו 
למסקנות דומות והמליצו על תוכנית להתפתחות מקצועית 

המשלבת פתרון בעיות גיאומטריות שניתנות לתלמידים על 

מנת להעמיק את כל סוגי הידע המצוינים בדגם לעיל, ועל 

מנת לפתח רמות הבנה גיאומטריות גבוהות.

המקצועית  ההתפתחות  מתוכניות  מעט  להלן  נסקור 

שהוו השראה לפיתוח הסדנה במחקר הנוכחי:

ליוי ודאונטון (Livy & Downton, 2018( טוענים כי מורים 

מרגישים פחות בקיאים ובטוחים ללמד גיאומטריה. ליוי 

ודאונטון מתארים פרויקט בבית ספר בו ניסו לפתח ידע 

של מורה באמצעות שימוש בקהילות למידה מקצועיות 

 PLC במודל  תמכו  אלו  חוקרים  הדרכה.  של  ומערך 

הקורא  מודל   :)Professional learning community)
לימודים  יחד בצוותים משותפים, להקים תוכנית  לעבוד 

מעצבות  בהערכות  להשתמש  קיימה,  ובת  מובטחת 

תוכניות  לגזור  ומתוכן  הלימודים  מתוכנית  הנובעות 

התערבות והוראה. נמצא כי השתתפות בקהילה קידמה 

את ידע המורה על כל סוגיו.

פיתחו   )Herbst & Kosko, 2014( וקוסקו  הרבסט 

של  מתמטי  ידע  הבודקות  משימות  המשלב  שאלון 

שולבו  בשאלון  בתיכון.  הגיאומטריה  להוראת  מורים 

משימות גנריות ומשימות תוכן גיאומטרי. בעקבות ניתוח 

מורים  של  הקשיים  על  החוקרים  הצביעו  הממצאים 

בידע תוכן גיאומטרי להוראה, למרות ניסיונם הרב בפועל 

 Tutak & Adams,( ואדמס  טוטק  לעומתם,  בהוראה. 

2017( בדקו שימור ידע תוכן גיאומטרי בנושא מרובעים 
 102 ל-  שהועברה  השתלמות  לאחר  יסודי.  בבית-ספר 

בניתוח  בעיקר  שעסקה  נוספת,  הדרכה  ניתנה  מורים, 
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ההוראה  פריסת  גיאומטריים,  מושגים  אודות  תלמידים 

והתאמת הפעילויות במאמר לתוכנית הלימודים הארצית 

בכיתות היסוד, ולפתרון בעיות גיאומטריות אחרות.

כלי מחקר

“תיאוריה  איכותנית,  המחקר הנוכחי נעשה בגישה 

ולומד ממנו.  השדה  את  שבוחן  מחקר  בשדה”,  מעוגנת 

להלן תהליך המחקר וכלי המחקר:

תועדו  הלומד  הצוות  מפגשי  כל  המפגשים:  תיעוד 

בווידאו.

יומן חוקרת: תועד תהליך הכנת הסדנה טרם ההוראה, 

ורפלקציה  מפגש  כל  על  הרפלקציה  בפועל,  ההוראה 

בזמנים נוספים.

צפתה  החוקרות  אחת  המורים:  בשיעורי  תצפית 

בשלושה שיעורים שלימדו המורים המשתתפים, כחודש 

לאחר סיום התוכנית. 

נתונים  שאסף  שאלון  ניתן  למשתתפים:  משוב  שאלון 

להתפתחות  התוכנית  על  המורים  מחשבות  אודות 

מקצועית בה השתתפו. )ראה נספח מספר 1(.

סיום  לאחר  שנתיים  המורים:  בשיעורי  חוזרת  צפייה 

הסדנה חזרתי לבית הספר לצפייה בשיעורי גיאומטריה, 

בקרב מורים שהשתתפו בה.

ממצאים

מניתוח הנתונים עלו ארבע קטגוריות מרכזיות, המתארות 

ראשונה(  מחקר  )שאלת  המושגית  הלמידה  עיקרי  את 

ואן  תיאוריית  גילוי  והפרקטית:  התיאורטית  מהספרות 

הילה, בניית משימות תואמות תוכנית לימודים וגיל, הבנת 

למושג  הערכה  של  ותפיסות  עשייה  באמצעות  מושגים 

גיאומטרי.

המאמרים  יישום  של  אופנים  שלושה  נמצאו  בנוסף, 

בהוראה )שאלת מחקר שנייה(: שיעור שהוא יישום הדומה 

לצורך  יישום  לתוכנית הלמידה המוצגת במאמר,  בדיוק 

הלומדים  בתלמידים  התבוננות  באמצעות  מושג  הבנת 

משימות  נתינת  באמצעות  ויישום  חשיבתם,  וחקר 

מהמאמר כדי להעריך את ההבנה של התלמידים. להלן 

נתאר, נסביר ונדגים בקצרה כל דרך יישום.

מורים  למידת  של  בהקשר  ייחודי  ממצא  ונציג  מורים, 

מספרות מקצועית אודות הגיאומטריה. 

תיאור המחקר

את  שבדק  המחקר,  בהיבט  מתמקד  הנוכחי  המאמר 

ופרקטיקה,  מחקר  תיאוריה,  ספרות  לימוד  תרומת 

של  הגיאומטרי  הידע  ולהעשרת  מקצועית  להתפתחות 

של  הדידקטי  בהיבט  והן  התיאורטי  בהיבט  הן  המורים 

מקצוע הגיאומטריה. התהליך נחקר בשני היבטים: 

דידקטי . 1 והגיאומטרי  הגיאומטרי  הידע  התפתחות 

של המורים המשתתפים בתוכנית; 

כיצד יישמו המורים מהתוכנית להוראה את הנלמד . 2

בסדנה בכיתותיהם? 

שאלות המחקר

המורים . 1 ידע  התפתחות  את  לאפיין  ניתן  וכיצד  האם 

תיאורטית  וספרות  מחקר  מאמרי  קריאת  בעקבות 

ופרקטית בגיאומטריה לאורך ההשתתפות בסדנאות?

האם וכיצד ניתן לאפיין את תהליך ההעברה ויישום . 2

לכיתות  מהתוכנית  המורים  שביצעו  הלמידה, 

ההוראה, בהקשר של למידה מספרות?

אוכלוסיית המחקר

המלמדים  מורים  שמונה  מנתה  המחקר  אוכלוסיית 

מתמטיקה וגיאומטריה בכיתות בית-הספר היסודי. 

תיאור תוכנית ההתפתחות המקצועית

הספר  בבית  המלמדים  מורים  לצוות  נבנתה  התוכנית 

ימי  שישה  כללה  התוכנית  א’-ו’.  הגיל  שכבות  בכל 

הלימודים  מתוכנית  מרכזיים  בנושאים  שעסקו  מפגש, 

מהספרות  מאמר  הוצג  מפגש  בכל  בגיאומטריה. 

תיאורטי-גיאומטרי  היבט  המציג  מחקרית,  התיאורטית 

בעיות  המורים  פתרו  במפגש  גיאומטרי.  פרקטי  או 

שהוצגו במאמר, נערך דיון על עיקרי המאמר והפעילויות 

של  בתפיסות  התמקד  הדיון  בו.  שהוצגו  הדידקטיות 

מושגים גיאומטריים, דרכי הוראה ותפיסות מוטעות של 
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המשימה לתיאורית ואן הילה, והיו מודעים לתהליך בניית 

רמות ההבנה.

בניית משימות תואמות תוכנית לימודים 
וגיל

משימות  רצף  דירוג  של  החשיבות  את  הבינו  המורים 

המורים  תלמידיהם.  של  הגיאומטרי  לידע  והתאמתן 

גיל,  תואמי  ועזרים  באופנים  מוחשית,  כי התנסות  למדו 

היא קריטית להבנה ולפיתוח  אסטרטגיות פתרון לבעיות 

בגיאומטריה, וכי תוך כדי התנסות פיזית ניתן להעלות את 

ושאלות,  למשימות  בהתאם  הגיאומטרית  ההבנה  רמת 

המחוברות על אותה משימה. 

במאמר מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים, 

בספירת  תלמידים  של  נפוצות  וטעויות  הסברים  הוצגו 

החוקרות  שמסבירות  )כפי  מלבניים  במבנים  קוביות 

מציע  המאמר   .)Battista, & Clements, 1998
הגיל השונות, המתאימות  דוגמאות לפעילויות בשכבות 

בכלל  הנפחים  נושא  את  התלמיד   הבנת  להתפתחות 

פתרו  בסדנה  המורים  בפרט.  ממדיים  תלת  ומבנים 

קוביות  עם  גם  ועסקו  המאמר  מתוך  שעובדו  משימות 

פיזיות, לצורך הבנת דרכי ההמחשה, והתאמתן לשכבות 

הגיל השונות על פי תוכנית הלימודים. 

המורים הבינו שיש לפתח ראייה מרחבית דרך המשימות. 

דוגמת  משימות  על  חושבת  הייתי  “לא  ציינה:  א’  מורה 

בהעתקת  עסקו  המשימות  במאמר,  שניתנו  המשימות 

מה  ומהצדדים  מלמעלה  חזית,  זוויות:  מכמה  מבנה 

שמצריך ראייה מרחבית אותה חשוב לפתח עוד בכיתות 

רצף  את  לארגן  לי  עזר  “המאמר  ציין:  ב’  מורה  ב’-ג’”. 

התכנים  את  ולהבין  השונות  בכיתות  הנושא  הוראת 

ציינו  הסיכום  במשוב  כיתה”.  בכל  הנדרשים  הלימודיים 

חלק מהמורים את משימות הקוביות והפריסות כבעיות 

על  אישיות  תובנות  פיתחו  שבאמצעותן  גיאומטריות, 

המורים  במרחב.  קוביות  לספירת  שונות  אסטרטגיות 

לתלמידים,  וגם  להם  שיש  הקושי  את  והדגישו  חזרו 

למשל: בהתאמת הפריסה לגוף או בשרטוט מבנה נתון 

שיעור  להעביר  בחרה  ג’,  מורה  שונות.  מפרספקטיבות 

בנושא מבנים מקוביות בכיתה ה’ )ראה איור 3(, אך לפני 

גילוי רמות ההבנה בגיאומטריה בהתאם 
לתיאוריית ואן הילה

במספר  וחזרה  בסדנה  שנלמדה  המשמעותית  התיאוריה 

מאמרים הייתה תיאוריית ואן הילה. במאמר פיתוח חשיבה 

 Van) במשחק  המתחילות  פעילויות  ידי  על  גיאומטרית 

הראשונות,  החשיבה  רמות  שתי  הוצגו   ,)Hiele, 1999
פעילויות  והודגמו  התיאורית  והרמה  הוויזואלית  הרמה 

לרמה  במעבר  ותומכות  הראשונה  הרמה  את  המפתחות 

השנייה. לפי המלצות המאמר, המורים עבדו עם חלקי פאזל 

)ראה איור 2( ובצעו פעילויות דומות מתוך המאמר. המורים 

ושיתפו  הראשונות  הרמות  לשתי  הפעילויות  את  מיינו 

ברעיונות להתאמת המשחק להוראה בכיתותיהם:

איור 2: 
חלקי הפאזל

7

4

6
5

3 2
1

מורה א’ אמרה: “הייתי נותנת לילדים לשחק ואז שומעת 

ב’  מורה  ויזואלית(.  )רמה  הצורות”  על  שלהם  תיאורים 

תכונות  פי  על  לקבוצות  במיון  עוסקת  “הייתי  אמרה: 

עוסקת  “הייתי  הוסיפה:  ג’  מורה  שנייה(.  )רמה  שונות” 

במיון זוויות. זו הזדמנות טובה לחזור על שמות ומאפיינים 

זוויות  לסכום  ולהתייחס  במצולעים  הזוויות  סוגי  של 

במצולעים” )רמה שלישית(. מורה ד’ אמר: “הייתי עוסק 

מצולעים  כמה  לבחון  שטחים,  כיסוי  או  הגדלה  ביחסי 

השוואה”  ולערוך  אחד  למצולע  מתאימים  שטח  שווי 

)רמה שלישית(. ציטוטי המורים מראים עד כמה המורים 

אותו  הגיאומטרי  התוכן  של  בהקשר  למשימה  התחברו 

בין  חיברו  הם  וכיצד  בכיתותיהם,  ללמד  צריכים  הם 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article4.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article4.pdf
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עסקו  הפתרון  דרכי  כל  הטלאים”(.  “שמיכת  משימת   -

בכיסוי שטח באמצעות  גזירה, הזזה או קיפול.

איור 4: 
משימת “שמיכת הטלאים”

A

CB

קראו  אותה  למשימה  הדומה  משימה  הוצגה  למורים 

שווה  משולש  ריבוע,  צורות:  שלוש  הוצגו  ובה  במאמר 

שוקיים וישר זווית ומלבן, והיה עליהם לחקור את היחס 

בין שלוש הצורות ולהוכיח אותו )ראה איור 5(. 

איור 5: 
משימה למורים

שוקיים  שווה  משולש  ריבוע,  צורות:  שלוש  לפניכם 

ישר זווית ומלבן.

מרחב  הרבה  הכי  מכסה  הצורות  מבין  איזו  בדקו 

מבין  ביותר  הגדול  השטח  למי  אחרות,  )במילים 

השלוש(.

מה היחס בין הצורות השונות?

שאתם  שמה  ולהוכיח  שלכם  בדרך  לתאר  נסו 

חושבים הוא נכון. 

מנת  על  המאמר  את  וקראה  חזרה  כי  סיפרה  הכנתו 

להיזכר באסטרטגיות השונות לספירה ובטעויות הנפוצות 

של תלמידים. בנוסף לכך היא קראה שוב את המאמר על 

מנת להכין עצמה הן לטיפול בשגיאות הנפוצות בגיל זה, 

הגיאומטרית  להתפתחות  המתאימות  בעיות  לניסוח  הן 

של תלמידיה, והן להובלת והקניית האסטרטגיות לפתרון 

הבעיות.

איור 3: 
עבודתה של המורה ג’

לפניכם מבנה הקוביות הבא:

ציירו על הנייר המשובץ את החזית, החלק העליון 
והצדדים של מבנה הקוביות.

בדקו באמצעות הרכבת המבנה מקוביות אם צדקתם.

מבט מהחזיתמבט מלמעלהמבט מהצד

הבנת מושגים באמצעות עשייה

המורים למדו כי העשייה שלהם, ובוודאי של תלמידיהם, 

מקדמת הבנה של מושגים גיאומטריים כמו מושג השטח. 

שטח  מדידת  ידי  על  מרחבי  חוש  פיתוח  המאמר  מתוך 

(Nitabach & Lehre, 1996( למדו המורים על היסודות 

המשמשים  מרכזיים  ומושגים  המדידה  של  החשובים 

רעיונות  הוצגו  במאמר  המדידות.  נושא  של  דרך  כאבני 

צורה  איזו  השאלות:  ונשאלו  צורות  שלוש  בין  להשוואה 

 4 נוכיח זאת? )ראה איור  וכיצד  יותר  תכסה מרחב גדול 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article34.pdf
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לתלמידים כך נבדוק את הרמה שלהם”. מורה ב’ ציין כי: 

“רואים את כל התהליך מ-א’ עד ו’.... מה נדרש בכל גיל וזה 

יפה... אפשר לראות היכן הילד “תקוע”, באיזה שלב הוא 

נמצא כדי לדעת לאן לחזור ולהתחיל לחזק משם”. מורה 

רמות  בכמה  פעילויות  )להפעיל(  לזמן  “אולי  הוסיפה:  ג’ 

ולראות איפה כל אחד נמצא”. במשוב הסיכום ציינה מורה 

לגילוי  הערכה  ככלי  אותה  לשמש  שיכול  כלי  הכירה  כי 

השלב בו נמצא התלמיד. 

קוביות  במבני  הקוביות  מספר  “מציאת  הנ”ל,  במאמר 

גם  נמצאו   )Battista & Clements, 1998) מלבניים” 

ביטויים ללימוד אודות הערכת המושג נפח: מורה ציינה: 

את   חיזקה  המפגש  במהלך  הקוביות  עם  “העבודה 

החשיבות שיש לעיסוק בעזרי הוראה להמחשה. העבודה 

עם הקוביות והשיח המתלווה יכולה להיות דרך להערכת 

משמעות המושג נפח”. מורה אחרת ציינה: “כדי למצוא 

צריך  הילד  את הנפח חשוב לעסוק בספירת הקוביות... 

מציעה  אני  לצעירים.  קשה  וזה  נפח  המושג  את  להבין 

זו  הקוביות,  עם  התלמיד  של  העבודה  לדרך  להקשיב 

דרך שיכולה להצביע על הבנת המושג נפח עבורו, ומשם 

לפתח הלאה”..... 

במאמר:  “שטח”  המושג  הערכת  על  הקריאה  לאחר 

 Nitabach( שטח”,  מדידת  ידי  על  מרחבי  חוש  “פיתוח 

של  “מעבודתו  ציינה:  המורות  אחת   ,)& Lehre, 1996
התלמיד אוכל לראות את דרך חשיבתו של התלמיד על 

מושג השטח.... מה הקושי... ומה הוא חושב על שטח...”

מאפייני תהליך ההעברה לכיתות 
והיישום שבצעו המורים מהסדנה 

בכיתותיהם

בעקבות הצפייה בשיעורים, בכיתות ההוראה של המורים 

שלקחו חלק בתוכנית, מצאנו מספר אירועים המלמדים 

שמחזקים  המאמרים  מתוך  רעיונות  של  יישום  על 

הייתה  המאמרים  מקריאת  הלמידה  כי  הממצא  את 

גיאומטרי  מתמטי  ידע  רכישת  של  במובן  משמעותית 

חדש ורכישת ידע פדגוגי דידקטי. בחרנו להציג את יישום 

הרעיונות בשלוש הדרכים שאפיינו את תהליך ההעברה 

שביצעו המורים מהסדנה לכיתותיהם:

הוכחה  משימת  אל  כמו  לבעיה  התייחסו  לא  המורים 

הפתרון,  שלצורך  הבינו  אלא  גיאומטרית,  פורמאלית 

עליהם לבצע פעולות כמו גזירה, קיפול וסיבוב על מנת 

להגיע למסקנה. מורה א’, התייחסה להובלת התלמידים 

לעקרון כי “מדידת שטח מבוססת על מילוי מישור באופן 

כי  ציינה  א’  מכוסים”.  לא  חלקים  להשאיר  מבלי  מלא 

“מה  ציינה:  ב’  מורה  להבין.  כדי  בידיים,  לעסוק  כמו  אין 

שנכתב במאמר, זה בדיוק מה שעלינו לכוון את הילדים 

על-מנת  כיסוי  שניצור  כך  ולסובב  לגזור  לקפל  לעשות, 

להשוות, רק כך יבינו את מושג השטח”. מורה ב’ הדגישה 

את האמון שלה במאמר כמכוון אותה לבצע עם תלמידיה 

של  “החלק  ציינה:  ג’  מורה  בדיוק.  דומה  עשייה  תהליך 

בידיים  נבצע  אם  רק  יובן  והוא  מאוד  חשוב  ההוכחה 

ונמחיש להם”. מורה ג’ מתייחסת להוכחה הפורמאלית, 

אך לטענתה יהיה אפשר להבין אותה רק לאחר עשייה, 

ויהיה אפשר להבין את היחסים בין הצורות והשטחים תוך 

כדי עשייה. 

תפיסות להערכה של מושג גיאומטרי

בלימוד  מעצבת  להערכה  חשוב  כלי  הכירו  המורים 

החשיבה  התפתחות  הבנת  המאמר  ה”אורך”.  מושג 

 )Battista, 2006) האורך  מושג  על  תלמידים  של 

היבטיו  רוב  על  האורך  מושג  את  להבין  למורים  עזר 

להם  סייע  שונות,  משימות  באמצעות  הגיאומטריים 

איתם מתמודדים  יותר את הקשיים  טוב  ולהבין  להכיר 

ההבנה  את  קידם  המושג,  היבטי  בהבנת  התלמידים 

על האופן שבו התלמידים מבינים ומפתחים את מושג 

האורך, והציע רעיונות לדירוג ההוראה לפי הערכה של 

תפיסות המושג. 

“אורך”  על  החשיבה  של  התחכום  רמות  הוצגו  במאמר 

למשימות  דוגמאות  שילוב  תוך  מדידה,  ועם  מדידה  ללא 

ושיח עם תלמידים אודות החשיבה שלהם. רמות התחכום 

מושגית  שלמות  בעלת  שיטה  מהוות  במאמר  שהוצגו 

המבוססת על מחקר ומאפשרת להבין את דרכי החשיבה 

הערכה  של  תפיסות  האורך.  מושג  אודות  תלמידים  של 

אמרה:  א’  מורה  הבאות:  האמירות  באמצעות  הובעו 

“אפשר לקחת חלק מהפעילויות המוצגות ולהעביר אותן 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article34.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
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יישום לצורך הבנת המושג באמצעות 
התבוננות בתלמידים הלומדים

המורה  בחרה  אורך”  “מדידות  בנושא  ג’  בכיתה  בשיעור 

מדידות  בנושא  המאמר  מתוך   7 משימה  את  להציג  א’ 

על  תלמידים  של  החשיבה  התפתחות  )הבנת  אורך 

מושג האורך(. במשימה זו נדרשים התלמידים לענות על 

השאלה: כמה מקלות שחורים נדרשים כדי ללכת מסביב 

למלבן? משימה זו בודקת את יכולת התלמידים לספור 

של  ברמות  יחידה.  על  מדויקת  חזרה  ולבצע  יחידות 

תחכום בחשיבה של תלמידים אודות אורך, ניתן למצוא 

אורך.  מדידות  על  לחשיבה  המתייחסות  רמות  חמש 

משימה זו שייכת לרמה 2 בה נדרשת חזרה מדויקת על 

היחידה )ראה איור 7(.

איור 7: 
משימה משיעור בכיתה ג’

 מדדו את אורכו של המלבן 
בעזרת המקל השחור

לאורכו  אורך  יחידות  על  חזרה  עושים  תלמידים  כאשר 

יחידת  כל  של  המיקום  את  מתאימים  הם  עצם,  של 

אורך עם המיקום של היחידה שבאה אחריה, כדי למנוע 

או שינויים באורך היחידה. התלמידים  מרווחים, חפיפה, 

הציגו  בכיתה  בשיח  המשימה.  לביצוע  במקלות  נעזרו 

שיעור שהוא יישום הדומה בדיוק 
לתוכנית הלמידה של המורים

ר’, בחרה  “מבנים מקוביות”,  בנושא  ה’  בשיעור בכיתה 

הקוביות  מספר  למציאת  אסטרטגיות  בפיתוח  לעסוק 

התלמידים  עבדו  השיעור  במהלך  מלבניים.  במבנים 

ביקשה  המורה  מקוביות.  שונים  מבנים  על  בקבוצות 

דרך  לפי  בקוביות,  להשתמש  מכן  ולאחר  לשער  קודם 

מהתלמידים  ביקשה  ר’  במאמר.  שהוצגה  העבודה 

לחשוב בקבוצה על אסטרטגיה לחישוב מספר הקוביות 

ר’   .)6 איור  )ראה  ולהציג אותה במליאה בסוף השיעור 

ציינה כי הייתה מודעת לאסטרטגיות שלמדה מהמאמר 

“אני  למשל:  השיעור.  בהוראת  אותה  שליוו  אלו  והן 

יודעת שהתלמידים צריכים לחשוב על מבנים מקוביות 

עשרה  שתים  מכילה  שכבה  אם  שכבות,  של  במונחים 

שישים  הכול  בסך  יש  אז  שכבות,  חמש  יש  קוביות, 

קוביות”.

איור 6: 
משימה משיעור בכיתה ה’ 

כמה קוביות נדרשות למילוי התיבה?

דגם של האריזההתיבה

ההשערה שלנו:                                                     

התוצאה )לאחר שבנינו(:                                       

האם ההשערתנו אוששה?                                    

המאמר  שמציג  התהליך  פי  על  בוצע  השיעור  מהלך 

שנלמד בסדנה.

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
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שיעורים  לפגוש  ציפינו  )לא  שנתיים  לאחר  בסדנה 

שתי  מצאנו  יחד(,  שלמדנו  המאמרים  על  המסתמכים 

המורה  מהמאמר.  מלמידה  יישום  של  התפתחויות 

כך  האורך  מושג  של  ההערכה  משימות  את  יישם  ד’ 

את  רמה  לכל  והתאים  לרמות,  הכיתה  את  חילק  שהוא 

לה בשונה ממה שביצע שנתיים  המשימות המתאימות 

לתכנן  ומבלי  אקראית,  המשימות  את  חילק  )אז  קודם 

את חלוקת התלמידים לרמות(. פעילות זו מעידה על כך 

שהבין שיש להתייחס לרמות המשימות בהתאם לרמות 

ואן הילה” הדנה  וגם ביצע קשר בין “תיאוריית  תלמידיו, 

ברמות חשיבה, לבין המושג אותו הוא מלמד, כך שניתן 

למורה  מתייחס  שני  מקרה  שונות.  ברמות  אותו  ללמד 

התייחסה  היא  מקוביות”.  “מבנים  המאמר  את  שיישמה 

“למבט מעל” כאסטרטגיה לשרטוט ואומדן של הקוביות, 

אסטרטגיה זו לא יושמה על ידה בעבר בהוראה, ומוזכרת 

בקצרה במאמר. בשיעור הנוכחי, באמצעות אסטרטגיה 

זו שפיתחה  המורה בעצמה, היא לימדה את התלמידים 

גם לשרטט נכון וגם לאמוד נכון את מספר הקוביות. שני 

נוספת  תובנה  מפתחים  הם  שנה  שמידי  ציינו  המורים 

ומיישמים  המאמרים  של  בהקשר  רעיונות(,  )והדגימו 

אותה בהוראתם.

דיון וסיכום

של  מלמידה  אחת  בזווית  התמקדנו  הנוכחי  במאמר 

מתייחסת  זו  זווית  השתתפו.  הם  שבה  בתוכנית  מורים 

לבחון  לא התיימרנו  לאופי הלמידה מספרות מקצועית. 

הגיאומטריה,  בהוראת  או  בגיאומטריה  המורים  ידע  את 

לשינוי  רבות  עדויות  נמצאו  אך מתוך הנתונים שנאספו, 

בידע לסוגיו. באיור 8 מציגים החוקרים מרטינוביק ומניזד 

(Martinovic & Manizade, 2018( שהעריכו ידע מורים 

לגיאומטריה, חמישה ממדים להתבוננות בידע מורה: ידע 

גיאומטרי, היכולת להרחיב ידע, ידע אסטרטגי להוראה, 

ותפיסות  התלמיד  אתגרי  על  ידע  הערכה,  על  ידע 

 A radar( ממד  לכל   )0-4( ציונים  וחמישה  מושגים, 

 diagram representing Michael’s PCK along the
.)five dimensions (levels 0–4)

השונות  בתוצאות  ודנו  עבודתם  דרך  את  התלמידים 

שהתקבלו. לדבריה של המורה, חשוב היה לה להתנסות, 

להבין ולבדוק עם תלמידיה כיצד הם מתייחסים לספירה 

א’  המאמר.  מתוך  מהמשימות  אחת  בכל  יחידות,  של 

הוסיפה וציינה כי למדה מהמאמר על דרך החשיבה של 

וללא  שלהם,  הפעילות  דרך  האורך  מושג  על  תלמידים 

ההשתתפות בחוויות איתם, לא הייתה מבינה כראוי את 

כל רעיונות המאמר.

יישום להערכת ההבנה של התלמידים 
באמצעות משימות מהמאמר

ד’  המורה  בחר  אורך  מדידות  בנושא  ו’  בכיתה  בשיעור 

]ראה  במאמר  המוצגות  המשימות   11 בכל  להשתמש 

של  החשיבה  התפתחות  הבנת  במאמר  המשימות 

תלמידים על מושג האורך (Battista, 2006([. ד’ חילק 

את הכיתה ל- 3 קבוצות הטרוגניות. משימות 1-4 הוצגו 

השנייה  לקבוצה  הוצגו   5-8 משימות  אחת,  לקבוצה 

ומשימות 9-11 הוצגו לקבוצה השלישית. בשיח בכיתה 

הציגו התלמידים אסטרטגיות שונות לפתרון המשימות. 

הוביל  אורך  מדידות  בנושא  המאמר  כי  ואמר  סיכם  ד’ 

נכון  כי  חשב  ד’  התלמידים.  חשיבת  על  לחשיבה  אותו 

חשיבת  את  לבדוק  מנת  על  זה  בכלי  להשתמש  היה 

הקשיים  את  לאתר  כדי  האורך,  מושג  על  התלמידים 

כי  ציין  ד’  ההוראה.  המשך  את  ולתכנן  התלמידים  של 

כדי  המשימות  בביצוע  להתנסות  קודם  חשוב  לו  היה 

ורק אחר  לחוות בעצמו את הלמידה, להבין את הצפוי 

כך לצפות את דרכי העבודה של התלמידים, ואז לראות 

את התמודדות התלמידים בפועל. 

מציגים  לעיל,  המוצגים  היישום  אופני  שלושת 

שלוש  מתוך  בסדנה  שנלמד  למאמר  היצמדות 

הידע  את  הן  מקדמת  מהן  אחת  שכל  שונות,  כוונות 

הגיאומטרי המושגי של המורה, והן את הידע הפדגוגי 

דידקטי שלו.

צפייה בשיעורי המורים שנתיים אחרי 
הסדנה

בצפייה שנערכה בכיתות הלימוד של המורים שהשתתפו 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
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משימות  להתאים  בניסיון  )לדבריהם(,  שלהם  בקריירה 

תלמידיהם,  של  הגיאומטרית  ההתפתחות  לשלבי 

ייחודי  זה  ממצא  בארץ.  הלימודים  לתוכנית  ובהקשר 

מורים  מובילים  ספרות,  מאמרי  שבו  הנוכחי,  למחקר 

הם  כלומר,  מהמאמר,  לרעיונות  בהתאם  הוראה  לתכנן 

בעצם מתאימים את הנלמד מהמאמר לתוכנית הלימודים 

של כיתותיהם, ובוחרים בעיות מתאימות מספר הלימוד 

)לא מצאנו ספרות בנושא(.

ההיבט השלישי עסק בהבנת מושגים באמצעות עשייה. 

העמיתים  ולמידת  המאמרים  מתוך  המשימות  פתרון 

העצימו את הפוטנציאל של תכני המאמרים להיות מקור 

וידע פדגוגי-דידקטי. ממצא  גיאומטרי  ידע תוכן  לקידום 

תוכן  ידע  הדנים בהתפתחות  רבים  נמצא במחקרים  זה 

 Tutak, :גיאומטרי של מורים בתוכניות התערבות )למשל

.)& Adams, 2017
 )Tsao, 2017; Tsao, 2018 :במחקרים עכשוויים )למשל 

בעיות  בפתרון  עניין  מוצאים  לא  מורים  כי  נמצא 

גיאומטריה  כלפי הוראת  גיאומטריות, למרות שעמדתם 

שביעות  הביעו  המורים  הנוכחי  במחקר  חיובית.  היא 

רצון ונתנו חשיבות לפתרון הבעיות בגיאומטריה, ואפילו 

לעשייה בדומה לעשייתם של התלמידים. 

ההיבט הרביעי עסק בהתפתחות ההבנה אודות הערכת 

המורים  המגוונים.  היבטיה  על  בגיאומטריה  לומדים 

משימת  לבחירת  נימוק  הערכה,  דרכי  מהמאמר  למדו 

הערכה, התבוננות בתוצר, ושיפוטו בהתאם לרמות הבנה 

הקשורות במושג והמתאימות לתאוריות בנושא.

הממצאים בהקשר של “יישום הוראה מלמידה מספרות” 

במאמר  הכתוב  יישום  הבאים:  להיבטים  מתייחסים 

של  הלמידה  לסדנת  בדיוק  דומה  בצורה  והעברתו 

הבנה  דרכי  הכוללת  המורה,  הבנת  העברת  המורים, 

בתהליך  היבטיו  כל  על  גיאומטרי  מושג  של  ותפיסה 

ההוראה באמצעות עבודת תלמידיו, והערכת ההבנה של 

התלמידים באמצעות משימות מהמאמר. 

שלושה אופני יישום אלה, מציגים שלוש רמות: 

שהמורה . 1 כפי  ליישום  מתייחסת  הראשונה  הרמה 

חווה בדיוק.

המורה . 2 של  למוטיבציה  מתייחסת  השנייה  הרמה 

איור 8: 
ממדים להערכת ידע מורה לגיאומטריה

A radar diagram representing Michael’s PCK 
along the five dimensions (levels 0–4)
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4
3
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0

שהשתתפו  המורים  משמונת  אחד  בכל  נתבונן  אם 

ונרכז את הנתונים של כל אחד מהם בהתאם  בתוכנית, 

התפתחותו  ציון  את  להציג  נוכל  הממדים,  לחמשת 

האישית. 

תיאורטית  מספרות  ללמידה  בהקשר  הממצאים 

ויישומית מתייחסים לארבעה היבטים מרכזיים:  ההיבט 

ורמות  הילה”  ואן  “תיאוריית  עם  בהיכרות  עסק  הראשון 

למידת  על  השפיעה  זו  תיאוריה  בגיאומטריה.  ההבנה 

מורים שלקחו חלק בתוכנית העידו  היבט.  בכל  המורים 

כי לא הכירו תיאוריה זו וכי: “כל נושא הרמות בתיאוריה 

עובדה  הגיאומטריה”.  על  חדשה  ראייה  זווית  לי  פתח 

וחוקרים   )1994( פטקין  של  במחקרים  נמצאה  דומה 

מהעשור אחרון, כגון McIntyre (2017( שמצא כי מורים 

בגיאומטריה,  לימוד  בספרי  כראוי  להשתמש  מתקשים 

מאחר והמשימות בהם אינן בנויות באופן מדורג בהתאם 

 Howse & Howse,( לתיאוריית ואן הילה. האוס והאוס

2014( מצאו כי יש לתכנן את ההוראה ולחברה לתיאוריית 
לתיאוריה  ההתייחסות  תצליח.  שהיא  כדי  הילה  ואן 

העמיקה ידע גיאומטרי וגם יצרה הרחבה שלו.

תוכנית  תואמות  משימות  בבניית  עסק  השני  ההיבט 

לראשונה  התמקדו  המורים  הלומדים.  וגיל  לימודים 
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ל”שחזר” את המאמר ולהבין אותו דרך תלמידיו.

הרמה השלישית מתייחסת למורה שמרגיש מסוגל . 3

להעריך את מהות ההמשגה של תלמידיו באמצעות 

משימות מהמאמר. 

ממצא זה ייחודי למחקר הנוכחי, שבחן יישום של תוכנית 

ארוך  ובטווח  נעשתה  בו  מהזמן  קצר  בטווח  התערבות 

יותר. ניתן אולי להסביר ממצא זה באמצעות המלצתו של 

לשינוי  מורים  להוביל  שיש  הטוען   )Star, 2016( סטאר 

כאלה  שינוי,  של  קטנים  צעדים  באמצעות  בהוראתם, 

קטן  שינוי  לאפשר  שלב,  ובכל  מורגשים,  לא  שכמעט 

המיוחל  השינוי  שלנו  במקרה  המיוחל.  השינוי  עד  נוסף, 

התלמידים  לבין  המאמר  של  התכנים  בין  התאמה  היה 

המסוימים, והתוכנית המסוימת המתאימה לגילם.
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נספח 1

שאלון משוב למשתתפים בתוכנית להתפתחות מקצועית 

בגיאומטריה

צוות יקר

לפניך משוב קצר על הסדנה בגיאומטריה שלקחת בה חלק.

המשוב חשוב לי מאוד ואני מבקשת התייחסות רצינית.

תודה על המעורבות

אשמח לקבל מידע מפורט לנקודות הבאות:

ציין/צייני ידע תיאורטי מסוים שרכשת בסדנה.

                   

                   

ציין/צייני מיומנויות הוראה שלמדת במפגשים.  

                   

                   

תובנות  בה  שפיתחת  גיאומטרית  בעיה  על  ספר/ספרי 

בעקבות הדיון בסדנה.

                   

                   

בהוראה בכיתה ביצעתי....

                   

                   

לא יישמתי אבל יש לי תוכנית ליישם:

                   

                   

מה הייתי רוצה ללמוד בפעם הבאה?
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״מהשטח״: גופים משוכללים 
בסביבה טכנולוגית דינמית

מרינה סיניצקי
מרצה לשילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה,
האקדמית גורדון - המכללה האקדמית לחינוך,

והמכללה האקדמית עמק יזרעאל
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ידע בנושא  והוא תומך בהבניית  אוכלוסיות של לומדים, 

של גופים משוכללים בהתאם לצורכי הלמידה.

מהות הפעילויות בחדר למידה אופפת

מגלים  הלומדים  )אימרסיבית(,  אופפת  למידה  בחדר 

ריצוף  על  המבוססת  משוכללים  גופים  לבניית  שיטה 

החינוכית  )הטלוויזיה  משוכללים  במצולעים  המישור 

הישראלית, 2012(. במסגרת הפעילויות, הלומדים נוגעים 

בתמונות על הקירות ודנים בשינוי המתרחש. הפעילויות 

משלב  המעברים  את  יוזמים  הלומדים  רב-שלביות,  הן 

אחד לשלב אחר, ולפיכך הם משתתפים פעילים בתהליך 

למידה  בחדר  הפעילויות  בנושא.  שלהם  הידע  הבניית 

בשאלות  לדיון  בסיס  מהווים  הלומדים  וגילויי  אופפת 

כל פעילות  המוצגות ללומדים. הדבר מאפשר להתאים 

לרמת הלומדים ולשלב הלמידה שלהם.

מבחינה מתמטית הלומדים מחזקים את הידע שלהם על 

אודות אפשרויות ריצוף )נושא "שולי" בתוכנית הלימודים 

לבין  ריצוף  דרכי  בין  הֶקשר  את  ומבינים  בגאומטריה( 

הרכבת גופים משוכללים. 

הפעילות הכוללת מגבשת את הבנת הלומדים על כמות 

הגופים המשוכללים והמבנה שלהם. 

שלב ראשון: 

הכרת גופים משוכללים 

את ההיכרות עם גופים משוכללים אפשר להתחיל מחוץ 

לחדר הלמידה האופפת. הלומדים מכירים את המצולעים 

המשוכללים בעולם דו-ממדי, ודרך חזרה על תכונותיהם 

זה  עולם הגופים המשוכללים. בשלב  יוצאים למסע אל 

יש לשאול שאלות הבהרה וחזרה: 

לאיזה מצולע קוראים מצולע משוכלל? 	 

מהו מצולע משוכלל בעל שלוש צלעות? 	 

מהו מצולע משוכלל בעל ארבע צלעות? 	 

האם קיים מצולע משוכלל בעל מאה צלעות? 	 

כמה מצולעים משוכללים קיימים? 	 

מבוא

היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים  בתוכנית 

יש  ובמרחב  במישור  חזותית  תפיסה  לפיתוח  כי  מצוין 

החינוך,  )משרד  הגאומטריה  בלימודי  רבה  חשיבות 

עולה  ממחקרים   .)11 עמ'   ,2006 והספורט,  התרבות 

גוף  בין  הֶקשר  בהבנת  מתקשים  מהתלמידים  חלק  כי 

באמצעות  ייצוגים  למשל  כמו  הדו-ממדיים,  ייצוגיו  לבין 

איורים ופריסות )כהן, 2018(. טכנולוגיות מחשב עדכניות 

מאפשרות להציג באופן דינאמי אובייקטים תלת-ממדיים, 

והדבר מסייע להמחיש את הנושא של גופים גאומטריים. 

אינטראקטיביות  תמונות  מוצגות  רבים  אינטרנט  באתרי 

דינמיות אשר מאפשרות לראות את הגוף מכמה נקודות 

מבט, "לפתוח" אותו לפריסה, להרכיב ממנה את הגוף וכן 

הלאה. קיימות בעברית סביבות תוכן דיגיטליות שמשרד 

רבים.  מתמטיים  תכנים  גם  כוללות  והן  אישר,  החינוך 

בשנים האחרונות גובר השימוש בסביבות תוכן דיגיטליות 

בשיעורי מתמטיקה בכלל ובגאומטריה בפרט ובין השאר 

מנסרות  שונים:  גופים  ללימוד  יישומונים  מכילות  הן 

וחרוטים.  גלילים  פירמידות,  ותיבות(,  קוביות  )לרבות 

הנושא של גופים משוכללים אינו מופיע כמעט בסביבות 

מוזכר  זה  נושא  הלימודים  בתוכנית  שגם  כיוון  אלו, 

בתוכנית  גופים".  ב"הכרת  הנכללת  נוספת  כפעילות 

הלימודים מצוין כי קיימים רק חמישה גופים משוכללים, 

גופים  הרכבת  היא  הזה  בהקשר  המומלצת  והפעילות 

משוכללים מפריסותיהם המוכנות. 

במאמר זה מתוארת התנסות בלמידת גופים משוכללים 

על  מבוססת  הלמידה  דינמית.  טכנולוגית  בסביבה 

למידה  בחדר  מתרחשת  אשר  הלומדים  של  התנסות 

אופפת )immersive room(. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת 

אינטראקטיביות  תמונות  החדר  קירות  על  להקרין 

על  מוצגות  המתואר,  בתרחיש  בהן.  בנגיעה  שמשתנות 

הקירות של החדר תמונות אינטראקטיביות של הגופים 

מורכבים  מהם  ומצולעים  פריסותיהם,  המשוכללים, 

הגופים. התרחיש מאפשר להתאים את הפעילויות לִמגוון 

"מהשטח": גופים משוכללים בסביבה טכנולוגית דינמית

מרינה סיניצקי
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זה מתברר כי חלק מהגופים הללו אינם מוכרים ללומדים. 

הדבר מעורר כמה שאלות: האם קיימים גופים משוכללים 

נוספים? אם כן, כיצד הם מורכבים? ואם לא, למה אי-אפשר 

לבנות גופים משוכללים נוספים?

תרשים 2: 
Quiver מעבר מאיור דו-ממדי לגוף באמצעות האפליקציה

שלב רביעי: 

המשוכללים  הגופים  הרכבת  חמישה?":  דווקא  "ָלמה 

בסביבה  שלהם  המסע  את  מתחילים  הלומדים 

אופפת  למידה  בחדר   - תלת-ממדית  אינטראקטיבית 

(immersive room(. בכניסה לחדר הלומדים רואים רצפה 

מרוצף  מהאזורים  אחד  וכל  אזורים,  לשלושה  המחולקת 

בסוג אחר של מצולעים משוכללים: האזור המרכזי מרוצף 

בריבועים  מרוצפים  הצדדיים  האזורים  ושני  במשולשים, 

ובמשושים משוכללים )ראו תרשים 3(.

תרשים 3: 
רצפת חדר למידה אופפת המרוצפת בִמגוון של מצולעים 

משוכללים

שלב שני: 

בשלב זה, הלומדים מוזמנים לא רק לתאר את המצולעים 

 .GeoGebra המשוכללים, אלא גם להציג אותם בסביבת

בסביבה זו - אפילו ללומדים צעירים החל מכיתה ג' - קל 

לבנות את המצולע המשוכלל בעל מספר הצלעות הרצוי 

)ראו תרשים 1(.

תרשים 1: 
בניית מצולע משוכלל לפי מספר צלעותיו בסביבת 

 GeoGebra

שלב שלישי: 

לשאלה,  בתשובה  פאון?  מהו   - שאלה  נשאלים  הלומדים 

הדיון מתמקד בדרכי ההבחנה, הזיהוי והתיאור של פאונים 

גוף  היא  שקובייה  מייד  נזכרים  הלומדים  רוב  משוכללים. 

משוכלל. בתיאוריהם מצויינים מושגים דוגמת קודקוד, פאה 

רכיבים  בזיהוי  להתקשות  אמורים  לא  והם  )ַמקצוע(,  וצלע 

מספר  האם   - בסוגיה  בדיון  כבר  אולם  הקובייה.  של  אלה 

דעות  נשמעות   - לא?  או  מוגבל  הוא  המשוכללים  הגופים 

מנוגדות. באנלוגיה למצולעים משוכללים, חלק מהלומדים 

של  במובן  )לא  המשוכללים  לגופים  סוף  אין  כי  מניחים 

הכולל  דף  מחולק  ללומדים  הגוף(.  בגודל  אינסופי  שינוי 

 Quiver והאפליקציה  המשוכללים,  הגופים  של   הדפסות 

(http://www.quivervision.com) "הופכת" את התמונה 
 .)2 תרשים  )ראו  תלת-ממדיים  לאובייקטים  הדו-ממדית 

משוכללים  גופים  לחמישה  נחשפים  הלומדים  זו  בדרך 

בשלב  מחומשים.  או  ריבועים  ממשולשים,  מורכבים  אשר 

http://www.quivervision.com
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באמצעות מצולעים משוכללים? כלומר, ָלמה אין ריצופים 

 נוספים במצולעים משוכללים )סיניצקי ואילני, 2014, עמ' 

156-154(? מה ממחישים איורי המצולעים הזהים שליד 

כל ריצוף?

שאלות המקשרות בין ריצוף לאובייקט תלת-ממדי: 	 

מהו הֶקשר בין "ריצוף חסר" לבין "הריצוף המושלם"? 

אשר  ה"פינה"  לבין  חסר"  "ריצוף  בין  הֶקשר  מהו 

מכל  האם  באובייקט?  נגיעה  באמצעות  נפתחת 

כמות של מצולעים זהים אפשר להרכיב "פינה"? מהו 

מספר המצולעים הקטן ביותר אשר נדרש להרכבת 

מהם  שאפשר  החסרים"  "הריצופים  הם  מה  פינה? 

להרכיב את הפינות?

הגופים 	  אשר  המצולעים  אודות  על  שאלות 

מורכבים מהם: האם יש גופים משוכללים המורכבים 

ממשולשים? אם יש, אז כמה? כמה גופים משוכללים 

להרכיב  אפשר  האם  מריבועים?  להרכיב  אפשר 

אפשר  האם  משוכללים?  ממשושים  משוכלל  גוף 

להרכיב גוף משוכלל ממצולעים משוכללים שמספר 

משוכללים  גופים  יש  האם  משש?  גדול  צלעותיהם 

המורכבים ממחומשים? אם יש, אז כמה? 

אמורים  הלומדים  הגופים,  הרכבת  של  השלב  בסיום 

או  מצולעים  שלושה  בו  שנפגשים  צומת  כל  כי  להבין 

לצומת,  מסביב  השטח  כל  את  ממלאים  לא  אשר  יותר, 

המורכבת   - כזו  פינה  מכל  פינה.  לבניית  מקור  הוא 

להרכיב  אפשר   - הסוג  מאותו  משוכללים  ממצולעים 

המורכבות  כאלו  פינות  שלוש  קיימות  משוכלל.  גוף 

ריבועים  משלושה  המורכבת  אחת,  ופינה  ממשולשים 

מצולע  גריעת  באמצעות  מתקבלת  מהן  אחת  כשכל 

גריעת  אולם  המתאים.  מהריצוף  מצולעים,  כמה  או 

מצולעים  שני  רק  משאירה  המשושים,  מריצוף  משושה 

בצומת ואז "אין פינה". לפיכך גם ממצולעים משוכללים 

פינה.  לבנות  אי-אפשר  גדול משש,  שמספר צלעותיהם 

זאת, הסידור של שלושה מחומשים משוכללים  לעומת 

מסביב לצומת "משאיר רווח", ולכן אפשר להרכיב פינה 

מהשלישייה הזו. בסך הכול אפשר אם-כן לבנות חמישה 

מריבועים  אחד  ממשולשים,  שלושה  משוכללים:  גופים 

)קובייה( ואחד ממחומשים.

על קירות החדר מוצגות תמונות של ריצופים "חסרים" 

לריצוף  הסמוך  הקיר  על  חלק(.  חסר  ריצוף  )בכל 

בריבועים מופיעה תמונה של שלושה ריבועים הצמודים 

להשלמת  אחד  ריבוע  בה  חסר  כלומר  אחד,  לקודקוד 

)מעל  הקדמי  הקיר  על  מסוים.  קודקוד  סביב  הריצוף 

ריצוף  של  תמונות  שלוש  מוצגות  במשולשים(,   לריצוף 

בריצוף:  חסרים  האלו  בתמונות  המשולשים.  באמצעות 

משולש אחד, שני משולשים או שלושה משולשים כלומר, 

סביב הקודקוד יש חמישה, ארבעה או שלושה משולשים, 

בהתאמה )ראו תרשים 4(. 

תרשים 4: 
הקיר  על  מתאימים  משוכללים  וגופים  "חסרים"  ריצופים 

הקדמי בחדר למידה אופפת 

מחומשים  שלושה  של  תמונה  מוצגת  הימני  הקיר  על 

ה"שטוחות"  לתמונות  מעל  אחד.  בקודקוד  המחוברים 

משוכללים.  גופים  של  תלת-ממדית  תצוגה  יש  האלו 

תלת- ל"פינה"  אותה  "הופכת"  שטוחה  בתמונה  נגיעה 

הקירות  על  מוצגים  "פינה"  לכל  מעל  תואמת.  ממדית 

המתאים.  המשוכלל  הגוף  של  אינטראקטיביים  איורים 

שלו  הפריסה  כך  ואחר  "נפרס",  הגוף  בהם  נגיעה  בעת 

בקישור  דוגמה  )ראו  המסתובב  לגוף  בחזרה  "נסגרת" 

.)https://youtu.be/a6YKXk74YNE

או  באחת  להמשיך  אפשר  הפעילות  של  זה  בשלב 

וגיל  הלמידה  למטרות  בהתאם  הבאות,  מהדרכים  יותר 

הלומדים.

להלן כמה סוגיות הנדונות בשלב הזה: 

שאלות באשר לריצופים: ָלמה מוצגים שלושה ריצופים 	 

https://youtu.be/a6YKXk74YNE
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שלב חמישי: 

ִׁשיּום ורכיבי הגופים המשוכללים

הגופים  של  המבנה  בחקר  מעמיקים  הלומדים  זה,  בשלב 

המורכבים ותחילה עליהם לשיים אותם. בשלבים הקודמים 

גופים   - פאונים  הגופים המשוכללים הם  כי  גילו  הלומדים 

המורכבים ממצולעים, וכל מצולע כזה הוא פאה של הפאון. 

גוף מספר  כי לכל  גוף מתברר  לאחר ִמסּפּור הפאות בכל 

ולפיכך אפשר להעניק שמות לגופים בהתאם  פאות אחר, 

למספר הפאות שלהם )מובן כי אין צורך להמציא שם חדש 

למעשה,  לומד(.  לכל  מּוָּכר  "קובייה"  השם  שכן  לקובייה, 

שמות הגופים המשוכללים נקבעו בהתאם למספר הפאות 

בכל גוף: ארבעון מורכב מארבעה משולשים, תמניון מורכב 

משמונה משולשים, תריסריון מורכב משנים-עשר )תריסר( 

מחומשים ועשרימון מורכב מעשרים משולשים.

הלומדים מתבקשים לא רק ִלמנות את הקודקודים ואת 

הַמקצועות )צלעות( בכל גוף, אלא גם לאמת את המנייה 

הזו באמצעות קביעת הֶקשר בין מספרים אלה. כך למשל 

ארבעה  כוללת  מהן  אחת  וכל  פאות  שש  יש  לקובייה 

מפגש  הוא  הקובייה  של  קודקוד  כל  אולם  קודקודים. 

בסך  פעמים.  שלוש  נספר  הוא  ולפיכך  פאות  שלוש  בין 

(. שיטת  6x4
3 הכול יש אפוא בקובייה שמונה קודקודים )8=

פחות  מּוָּכרים  אשר  לגופים  בייחוד  מתאימה  זו  ִמסּפּור 

20 פאות העשרימון יש  ללומד. כך למשל לכל אחת מ- 

שלושה קודקודים, וכל אחד מאלה משותף לחמש פאות 

קודקודים   12 יש  לעשרימון  לפיכך  בקודקוד.   הנפגשות 

הַמקצועות  מספר  את  לקבוע  מנת  על   .)20x3
5 =12)

ומספר  הפאות  מספר  את  לדעת  יש  גוף  בכל  )צלעות( 

הצלעות בכל פאה, כי ַמקצוע הוא מפגש של שתי פאות 

הגוף. לפיכך מספר הַמקצועות בתמניון הוא 12 -  מחצית 

מהמכפלה של 8 ו- 3.

בשלב הזה לא נדרש שימוש בחדר למידה אופפת, ואפשר 

או  )בתוך  הגופים  מוחשיים של  במודלים  גם  להשתמש 

אופפת,  למידה  לחדר  לחזור  כדאי  אולם  לחדר(.  מחוץ 

כי יש שם גם מסכי מגע המסכמים את תוצאות המנייה 

של פאות )פ'(, ַמקצועות )מ'( וקודקודים )ק'( בחמשת 

הפעילויות  לכל  המפתיע  ההמשך  המשוכללים.  הגופים 

עבור  המוזכרים  המספרים  בין  הֶקשר  אַחר  חיפוש  הוא 

גוף משוכלל הסכום של מספר  כל אחד מהגופים. בכל 

הפאות ומספר הקודקודים גדול ב- 2 ממספר הַמקצועות 

2. הנוסחה המפורסמת הזאת   + = מ'  + ק'  של הגוף: פ' 

של אוילר חושפת בפני הלומדים עובדה מעניינת בנושא 

של גופים משוכללים. אולם חשיבותה של נוסחת אוילר 

גדולה הרבה יותר - היא נכונה עבור כל פאון, כלומר גם 

עבור כל המנסרות וכל הפירמידות. בדיקת נכונותה של 

הנוסחה עבור גופים אלה היא הרחבה של הפעילויות, וגם 

בה רצוי לשלב שימוש בסביבות למידה דינמיות.

סיכום

למידת  היא  תוארו שלבי פעילות שמטרתה  זה  במאמר 

טכנולוגיים  כלים  שילוב  באמצעות  משוכללים  גופים 

מגוונים. רוב שלבי הפעילות נערכו בחדר למידה אופפת 

בכלים  בעיקר  התמקד  התיאור   .)immersive room)

בחדר  הפעילות  שלבי  מבנה  את  כי  הדיגיטלי,  ובתוכן 

ומחוצה לו יש לשנות בהתאם לידע הקודם של הלומדים, 

צורכיהם וסגנון הלמידה שלהם.

שלבי הפעילות פּותחו במכללה להכשרת מורים, והתנסו 

בה למעלה ממאה סטודנטים הלומדים במסלול להוראת 

המתמטיקה בבית הספר היסודי. אף שהלומדים בוגרים, 

אופפת  למידה  בחדר  ההתנסות  כי  ציינו  כולם  כמעט 

לדבריהם,  ורב-חושית.  מיוחדת  חוויה  להם  סיפקה 

גופים  בנושא  יותר  מעמיקה  להבנה  תרמה  ההתנסות 

משוכללים ותכונותיהם הבסיסיות.

בחדר  שימוש  המדגים  )פיילוט(  חלוץ  הוא  הניסוי 

זה  ניסוי  מתמטיים.  נושאים  ללמידת  אופפת  למידה 

תלת-ממדיים  אובייקטים  של  דינמית  הצגה  כי  ממחיש 

במרחב למידה מיוחד, עוזרת ללומדים להבין את מבנה 

האובייקטים וללמוד את תכונותיהם. ברור כי כיום לא בכל 

בית ספר בארץ אפשר להקים חדר מסוג זה, אך ברובם 

קיימים כמה כלים טכנולוגיים מתאימים שאפשר ליישמם 

בלימודי המתמטיקה. 

הפעילות המתוארת ממחישה כי שימוש מושכל בכלים 

אלה מאפשר למידה בסגנון פתוח, עוזר לתלמיד להתגבר 

על קשייו, תומך בהבניית ידע בִמגוון נושאים, מהווה גורם 

אצלם  ומפתח  הלומדים  של  חיוביות  לימודיות  לחוויות 

גישה חיובית ללימודי המתמטיקה.
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מקורות

גיאומטריה: 	   .)2012( הישראלית  החינוכית  הטלוויזיה 

https://www.youtube. ריצופים ופינות. נדלה מתוך

com/watch?v=xnQmqkTe6_4
אנליטי-	  שילוב  במחשבה":  "לראות   .)2018( נ'  כהן, 

לבנברג  א'  בתוך  בגופים.  פעילויות  בביצוע  ויזואלי 

מן  לה:  רבות  פנים  גיאומטריה  )עורכות(,  פטקין  וד' 

)עמ'  הגיאומטריה  בהוראת  המעשה  אל  המחקר 

113-81(. תל-אביב: מכון מופ"ת.

 	 .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים  תכנית 

החינוך: משרד  אתר  מתוך  נדלה   המגזרים. 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_
Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf

תובנות 	  ושינוי:  שימור   .)2014( ב'  ואילני,  א'  סיניצקי, 

אלגבריות בעולם המספרים והצורות. תל-אביב: מכון 

מופ"

https://www.youtube.com/watch?v=xnQmqkTe6_4
https://www.youtube.com/watch?v=xnQmqkTe6_4
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
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